
Sjukhusbiblioteken Region Skåne                      
 
 

Sjukhusbiblioteken Region Skåne, www.skane.se/medsok 
2017-10-24 

ClinicalKey - ett verktyg i vården 
ClinicalKey är tillgängligt för alla anställda i Region Skåne, och för privata vårdgivare som har avtal 

med Region Skåne.  

Du når databasen på adressen www.clinicalkey.com, eller via databaslistan på 

www.skane.se/medsok. 

ClinicalKey innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. 

ClinicalKey innehåller också bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, 

patientinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.  

Allt innehåll i ClinicalKey är på engelska.  

ClinicalKey i MedSök  
Alla tidskrifter och artiklar som finns i ClinicalKey finns också i MedSök.  

Övrigt material, till exempel e-böcker, bilder, filmer och kliniska behandlingsguider är inte tillgängliga 

i MedSök. Vi rekommenderar därför att du söker efter e-böcker från förlaget Elsevier i ClinicalKey.  

ClinicalKey hemifrån  
När du befinner dig utanför Region Skånes nätverk använder du ditt Athens-konto för att logga in i 

ClinicalKey. 

 Gå till clinicalkey.com 

 Klicka på Login uppe till höger på sidan, välj länken OpenAthens login 

 Logga in med uppgifterna för ditt Athens-konto  

 

     

Information om hur du skapar ett Athens-konto hittar du på adressen www.skane.se/medsok.  
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Aktivera Athens-konto i ClinicalKey 
För att kunna spara bokkapitel som pdf, använda Presentation Maker och spara sökhistorik behöver 

du aktivera ditt Athens konto.  

 Gå till clinicalkey.com 

 Klicka på Login uppe till höger på sidan, välj OpenAthens login  

 Logga in med ditt Athens-konto 

 Klicka nu på de tre strecken längst uppe till höger på sidan 

 Klicka på Activate 

 Fyll i formuläret – du måste använda din jobbmejl som slutar med @skane.se 

 

 

  

 

 

Ditt Athens-konto är nu aktiverat i ClinicalKey och när du loggar in har du full åtkomst till allt material 

och alla funktioner. 
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E-böcker i ClinicalKey  
Du kan läsa e-böcker direkt på skärmen på dator inom Region Skånes nätverk. Sitter du utanför 

Region Skånes nätverk loggar du in med ditt Athens-konto. 

För att ladda ner bokkapitel som pdf måste du vara inloggad med ditt Athens-konto. Du måste också 

ha aktiverat ditt Athens-konto i ClinicalKey.  

Av upphovsrättsliga skäl kan du bara ladda ner ett kapitel i taget. Det är inte tillåtet att ladda ner en 

hel bok. 

Använda ClinicalKey på surfplatta eller smart telefon 
ClinicalKeys sajt www.clinicalkey.com är mobilanpassad och går därför att använda både på 

surfplatta och smart telefon. För att använda ClinicalKey i webbläsaren på din surfplatta eller smarta 

telefon loggar du in med ditt Athens-konto.  

För att få full åtkomst till alla funktioner måste du aktivera ditt Athens-konto på ClinicalKeys sajt, 

www.clinicalkey.com. 

ClinicalKey finns som app för iOS och Android, men inte för Windows-telefoner. För att använda 

appen loggar du in med ditt Athens-konto. För att kunna logga in i appen måste du först aktivera ditt 

Athens-konto på ClinicalKeys sajt, www.clinicalkey.com.  

För hjälp och mer information om ClinicalKey 
Kontakta ditt närmaste sjukhusbibliotek om du vill ha mer information, eller hjälp med att komma 

igång. Eller om du vill att någon från biblioteket kommer till din arbetsplats för att visa och berätta 

om ClinicalKey.  

Kontaktuppgifter till sjukhusbiblioteken i Region Skåne hittar du på adressen www.skane.se/medsok. 


