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ClinicalKey är en medicinsk söktjänst utgiven av förlaget Elsevier.
ClinicalKey innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning, bilder,
videofilmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider (NICE ingår),
patientinformation, alla studier i Clinical Trials.gov och evidenssammanfattningar (Clinical
Overview). Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska och sökresultatet presenteras med det
kliniskt mest relevanta först.
Du hittar ClinicalKey via E-bibliotekets webbplats, välj Databaser A-Ö i vänstermenyn.
www.ebiblioteket.vgregion.se
Börja gärna med att skapa ett personligt konto då får du fler möjligheter att läsa och arbeta med
innehållet. Se sidan 14 för instruktioner.
Har du frågor? Chatta med Clinical Key Support Center, se instruktion sist i detta dokument.
Du kan också ta kontakt med ditt bibliotek.

Startsidan

Innan du skriver in ditt sökord kan du välja vilken typ av information du söker. Du kan förstås
skriva in ett sökord klicka på ”Go” och begränsa/filtrera din sökning senare.
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Här följer några exempel på de olika publikations- och studietyper som finns i Clinical Key

Exempel: Guidelines
När du börjar skriva i sökrutan ges förslag på termer för att hjälpa dig att snabbt hitta det du
söker.

Här får du även fler förslag på andra termer.
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Exempel: Systematic Reviews

Klicka på VGR-ikonen för att få ut hela artikeln i fulltext eller skicka en beställning till ditt
bibliotek.
Du kan även begränsa din sökning till Specialitet, i det här exemplet Infectious Diseases.
Allt innehåll är filtrerat på olika publikations- och studietyper.

3

Exempel: Books

Kapitel ur ”Mandell, Douglas and
Bennett’s Principles and Practice of
Infectious Diseases, 2015

Du kan även söka direkt på bokens titel

Vissa böcker har även videos

MacLeods Clinical Examination har 27 olika videofilmer
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Exempel: Clinical Overviews
Clinical Overviews är ett praktiskt hjälpmedel som snabbt och enkelt ger evidensbaserade svar på
kliniska frågor. Innehållet utgår alltid från en sjukdom och är peer-reviewed.
Slutsatserna bygger på olika källor som t.ex. systematiska översikter, böcker, vetenskapliga artiklar
samt erfarenheter från läkarna som sammanställer Clinical overviews.

Exempel: Clinical Focus
Ett inbyggt filter som automatiskt filtrerar på alla publikationstyper, specialiteter och de sista tre
åren. Kan begränsa till annat tidsspann.
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Exempel: Procedures
Här finns bland annat videos på olika ingrepp, behandlingar ”how to do”.
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Exempel: Multimedia (bilder och videofilmer)
Vid en sökning på ”Infection complications” fanns 40 videos och 68 bilder

Dubbelklicka på bilden
Images finns även som en begränsning i vänstermarginalen när du gör en sökning och
sökresultatet visas.

Presentation Maker
Vill du göra en presentation kan du använda dig utav bilder som finns i ClinicalKey. Det är
tillåtet att använda bilder internt och i icke-kommersiellt syfte och att föra över bilderna till VGRs
ppt-mallar. Videofilmer går inte att spara och använda i presentationer. Copyright-texten och
Elseviers logga måste alltid vara med.
Bilder du vill ha med i presentationen kan exporteras till PowerPoint. Korrekta referenser till
bilderna följer med automatiskt.
Klicka på ikonen ”Add to presentation” för att
spara bilden.

En ny ruta öppnas där du väljer mellan att skapa en
ny presentation eller välja en existerande.
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För att skapa en ny välj ”Create New”.
Ge din presentation ett namn och klicka sedan på
”Add and view presentation”.

Vill du lägga till fler bilder eller videos till din presentation? Leta fram dessa och klicka på
ikonen ”Add to presentation” som beskrivet ovan.
Denna gång klickar du istället på ”Select Presentation” och namnet på din presentation.

Och sedan på ”Add and view presentation”

Här finns alla de bilder du sparat till din presentation.
Hittar du en bild i en löpande text som du vill spara – gör på samma sätt!

Exportera dina bilder till powerpoint
Klicka på ”Export” (höga hörnet) – bilderna öppnas i powerpoint – (längst ner i vänstra hörnet i
din webbläsare (Chrome). Kan nu redigeras.
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Du måste alltid ha kvar källhänvisningen och copyrightinformationen på bilden.
Använder du Internet Explorer som webbläsare – klicka på ”Öppna”.

Att använda bilder i andra sammanhang än i interna presentationer
Du kan även använda bilder i andra sammanhang som i exempelvis en avhandling, i en broschyr,
på webbsidor och dylikt. För att göra detta behöver du söka tillstånd via ett formulär, det kan
innebära en kostnad.
Gör så här:
1. När du hittar en bild du vill använda klickar du på ”View in source”, vilken leder till
boken/artikeln som bilden är publicerad i.
2. Leta upp länken ”Get rights and content”.
3. I formuläret fyller du i uppgifter om vilken bild du vill använda och i vilken kontext.
Utifrån det får du ett prisförslag (kontexten avgör kostanden, avhandling tycks vara
gratis).
4. Klicka på ”Continue” och invänta svar.

9

Att spara och tagga innehåll
Klicka på ”spara-ikonen” som syns när du håller muspekaren över ett sökresultat.

Här gör du som ovan – skapar en plats för dina
”taggar” genom att …

…namnge ”taggen” och klicka på ”Go To Saved”.
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Det du sparat finns under My tags. Du kan även lägga
till egna anteckningar genom att klicka på ”Add notes
for..”.
Lägg till fler taggar genom att klicka på
”Add”/”Edit Tags”.

Att dela med sig av sparat material
1. Från dina Tags – klicka på ”Share”.
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Välj vilken Tag du vill dela med dig av

Fyll i epost-adressen och eventuellt ärende (Notes)
och klicka på ”Send”.

Så här ser meddelandet från ClinicalKey ut i mottagarens epost:
Eva-Lotte Daxberg has shared information tagged "Komplikationer" with you on ClinicalKey.
Add "Komplikationer" to my saved items on ClinicalKey
Please note: you must be logged in with your personal login to do this. If you are not, you will be
prompted to login or to create a login if you don't have one

När mottagaren loggar in i ClinicalKey kommer det material du samlat under en tagg att
läggas till dennes sparade material under samma tagg.
2. Direkt från resultatlistan – klicka på Email-symbolen
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Fyll i epost-adressen och eventuellt ärende (Message)

Så här ser referensen från Clinical key ut i mottagarens epost

.

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” nedanför sökrutan.
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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.

Personligt konto
För att få ut så mycket som möjligt av ClinicalKey finns möjligheten att registrera ett personligt
konto. Registrera ett konto när du sitter på en VGR-ansluten dator med din VGR e-post adress
(privat e-post fungerar ej). För att använda ClinicalKey utanför VGRs nätverk behöver du begära
”Remote access” under profilen som skapas (se instruktion nedan). Verifiera länk i din e-post inom
en timme.

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.
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Aktivera ”Remote access” extern åtkomst
För att använda ClinicalKey utanför VGRs nätverk behöver du begära extern åtkomst, du kan
endast göra detta om du har ett perosnligt konto.
Gör så här:
 Gå till https://www.clinicalkey.com och logga in.
 Under din profil väljer du ”Remote access”.



Skriv in din VGR-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 externa åtkomst.
Länken behöver aktiveras ionom en timme. Sedan är denna åtkomst som sagt aktiverad i
180 dagar innan du måste göra om proceduren igen.
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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 VGR-ansluten dator för att aktivera det som kallas ”Remote access” igen.

Live Chat med support center – klicka på Help
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