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ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier.
ClinicalKey innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey
innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider,
patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll i ClinicalKey är på
engelska.
Du hittar ClinicalKey på www.clinicalkey.com, eller via Medicinska bibliotekets sidor på
intranätet: Startsida > Utveckling, lärande > Bibliotek.
Så här ser ClinicalKey ut när du öppnar den:

När du börjar skriva i sökrutan fälls en ”AutoSuggest”-meny ner med förslag på sökningar för att
hjälpa dig att snabbt hitta det du söker.
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Efter att du har genomfört sökningen hamnar du på sidan med sökresultatet där resultatet
presenteras med det kliniskt mest relevanta först.
Du kan enkelt begränsa ditt sökresultat genom att välja ett eller flera filter; Source Type (typ av
källa), Specialities (specialitet) eller Date (datum).

Filtret Source Type
är utfällt från början.

När du har hittat det du söker klickar du på titellänken för att gå till ”content reader”
(innehållsläsaren) och gå igenom ditt val.
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Efter det tredje resultatet i träfflistan
kommer alltid förslag på vidaresökningar
relaterade till din sökning.

ClinicalKey innehåller också något som kallas för ”Scoped Search” som du kan använda för att
begränsa ditt sökresultat till ”content type” (typ av innehåll) redan innan du börjar söka.
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”Scoped Search” kan också användas för att hitta information inne i ett dokument. Efter att du
har gjort en sökning väljer du det dokument som du är intresserad av. När du kommer till
”content reader” (innehållsläsaren) väljer du något från rullgardinsmenyn innan du skriver in
det du söker efter i sökrutan och genomför din sökning.





”This Page” söker inom det du har framme i innehållsläsaren, i ovanstående fall, hela
artikeln.
Om du granskar en tidskriftsartikel kan du välja ”This Issue” eller ”This Journal” för
att vidga sökningen.
Om du läser en bok kan du välja ”This Page” eller ”This Book”.

Genom att välja
”This Page”
och klicka på
förstoringsglaset letar ClinicalKey upp alla ställen där det nya sökordet eller frasen finns i
innehållsläsaren.
ClinicalKey tar dig automatiskt till det första stället där sökordet eller frasen finns. Om det finns
på flera ställen kan du klicka på ”next” i sökrutan för att fortsätta.
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Personligt konto
För att få ut så mycket som möjligt av ClinicalKey finns möjligheten att registrera sig för ett
personligt konto. Du måste skapa kontot när du befinner dig inom landstinget Blekinges nätverk.
Klicka på länken ”Register” längst upp i högra hörnet på första sidan för att registrera dig.

Ett personligt konto gör det möjligt att:
 Spara och tagga material för att lättare hitta det igen. Se utförlig beskrivning nedan.
 Dela med dig av ditt sparade material.
 Få meddelanden när dina favorittidskrifter kommer ut med ett nytt nummer.
 Använda verktyget ”Presentation Maker” för att snabbt skapa presentationer med bilder
från ClinicalKey. Se utförlig beskrivning nedan.
 Använda ClinicalKey som app.
Presentation Maker
Du väljer de bilder du vill ha med i presentationen och när du är färdig exporterar du bilderna till
PowerPoint. Korrekta referenser till bilderna följer med automatiskt.
När du har hittat en bild du vill använda klickar du på bilden för att komma hit:

Här klickar du på knappen ”Add to Presentation” och får upp en dialogruta som ber dig att
antingen skapa en ny presentation eller välja en existerande.
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Välj den presentation du vill ha och klicka på ”Save and go to Presentations Page” eller
knappen ”Add” om du vill gå tillbaka till sökresultatet för att leta upp fler bilder.

För att hitta dina presentationer när du är inloggad går du till rullgardinsmenyn högst upp till
höger.

Så här ser sidan ”Presentation Maker” ut:

När du klickar på ”Export” får du en förfrågan längst ner på skärmen om du vill öppna eller
spara presentationen.
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Så här ser bilden ut i presentationen och du kan redigera som vanligt:

Du måste alltid ha kvar källhänvisningen och copyrightinformationen på bilden.

Att spara och tagga innehåll
Klicka på ”spara-ikonen” som syns när du håller muspekaren över ett sökresultat.
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Följande dialogruta dyker upp, där du kan välja om du bara vill spara det aktuella materialet och
leta vidare efter mer intressant, eller om du vill gå till sidan med allt du sparat (”Go to Saved”).

Sidan där saker sparas ser ut så här:

Här kan du även lägga till taggar på ditt sparade material för att göra det lättare att hitta igen.

Nedan har jag lagt till en tagg och har då möjlighet att lägga till flera:
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Alla taggar samlas under ”My Tags” till höger:
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Att dela med sig av sparat material:
För att dela med dig av material du
sparat klickar du för materialet och
klickar på
e-postikonen.

Följande ruta dyker upp:

Så här ser e-posten från ClinicalKey ut:

Du kan också använd dig av taggarna för att dela med dig av en samling material. Klicka på
ikonen ”Share” på sidan med ditt sparade material.

Välj en tagg att dela:

Så här ser meddelandet från ClincialKey ut:

När mottagaren loggar in i ClinicalKey kommer det material jag samlat under en tagg att läggas
till dennes sparade material under samma tagg.
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Få meddelanden när nya tidskriftsnummer kommer
När du har registrerat ett personligt konto på ClinicalKey kan du leta upp dina favorittidskrifter
och ställa in så du får ett automatiskt meddelande när det kommer ut ett nytt nummer. Du kan
söka upp tidskriften som vanligt eller du kan ”bläddra” bland tidskriftstitlarna.
För att ”bläddra” eller ”browse”, klicka på länken ”Journals” nära sökrutan.

När du hittat tidskriften och klickar på dess namn tas du till sidan ”Volume & Issue” (volym och
nummer) för den tidskriften. Klicka på länken ”Subscribe” för att få meddelanden när nya
nummer kommer.

Klickar du på RSS-ikonen får du en RSS-länk som
du kan klistra in i valfri RSS-läsare, t.ex. Feedly.

Meddelandena om nya nummer innehåller direktlänkar till artiklarna för att de ska vara lätta att
komma åt.
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Appen ClinicalKey
Om du har ett personligt konto på ClinicalKey kan du även använda ClinicalKey som app.

Den finns att ladda ner på Google Play för dig med Android och på iTunes för dig med
iPhone/iPad.
Du kommer åt allt innehåll i appen i 180 dagar. Därefter måste du logga in på ditt personliga
konto från en dator inom landstinget Blekinges nätverk för att aktivera det som kallas
fjärråtkomst (remote access) igen.
Aktivera fjärråtkomst
För att aktivera fjärråtkomsten gör du så här, när du redan har ett personligt konto på ClinicaKey:
 Gå till https://www.clinicalkey.com och klicka på ”Login”.
 Klicka på länken ”Apply now” under rubriken ”Remote Access”.
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Skriv in din @ltblekinge.se-adress och klicka på ”Continue”. Privata e-postadresser
fungerar inte.



Du får ett mail med en länk som du ska klicka på för att aktivera din fjärråtkomst. Sedan
är denna åtkomst som sagt aktiverad i 180 dagar innan du måste göra om proceduren
igen.
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