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Adgang til elektroniske tidsskrifter og databaser via 
Det Kgl. Bibliotek 
Start i Citrixportalen på appen ‘AU Library E-tidsskrifter mv’.
Første gang du logger på og opretter dig som bruger, skal du være i citrix.
Når du først er oprettet gennem citrix med WAYF, kan du fremover også logge ind udenfor citrix, hvis du benytter e-mail og password.

Hvis ikonet ikke er synligt, kan du finde det under Apps og føje det til Favoritter under detaljer.
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Adgang til artikler, tidskrifter, databaser og e-bøger

Databaserne findes via Databaseliste til højre.

Du kan søge på både tidsskrifter, e-bøger eller
artikler direkte i det store søgefelt på forsiden.

Hvis du søger efter et konkret tidsskrift, kan du
med fordel sætte et flueben under boksen ud for
Tidsskrifter.
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Start altid med at logge ind, for at have adgang til
e-ressoucer
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Login én gang pr. session

Du bliver nu bedt om at logge ind.

Vælg ”WAYF” for at få adgang og opret dig som 
bruger, hvis det er første gang.
Du kan altid vælge WAYF som login, hvis du er i 
citrix.

Alternativ login:
Når du er korrekt oprettet via WAYF, kan du 
senere vælge at logge på med e-mail og et 
password, som du laver, når du opretter dig som 
bruger. Men hvis du logger ind med denne 
metode, skal du som minimum logge ind via 
WAYF mindst én gang hver 3. måned ellers slettes 
din bruger.
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Vælg din WAYF
(WAYF= Where Are You From)

Vælg Region Midtjylland fra den alfabetiske liste.

Når du én gang har gjort det, vil den fremover huske dit valg, 
så Region Midtjylland er øverst – ligesom på billedet.
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Klik OK

maj 2023



Vælg den ønskede post og klik derefter på det 
grønne link Tilgængelig online
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Under Vis online kan du nu 
få adgang til tidsskriftet.

maj 2023



Adgang til artikler via PubMed
Start i Citrixportalen på ikonet ‘AU Library – PubMed’.

Hvis ikonet ikke er synligt, kan du finde det under Apps og føje det til Favoritter under detaljer.
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PubMed åbnes direkte, og du kan søge artikler frem. Når du klikker på en titel, åbnes posten så du i højre side af skærmbilledet 
kan se et sort KB link.
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Klik under Links til materialet og du bliver ført til forlagets hjemmeside, hvorfra der er adgang til den fulde artikel. 
Hvis du ikke allerede i denne session er logget ind, skal du følge proceduren på side 6-8.
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Hvis der ikke købt adgang til tidsskriftet online, kan du bestille artiklen. 
Klik på linket ‘Vi skaffer det’ og du bliver automatisk ført til en forudfyldt bestillingsformular.
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Det er vigtigt at vælge Afhentningssted.

Vælg AU Library, Sundhedsvidenskab, hvis du gerne 
vil hente artiklen på biblioteket.

Vælg Arbejdsadresse, hvis du gerne vil have artiklen 
sendt med AUH-posten til din arbejdsadresse på AUH, 
Skejby. 

maj 2023



Brug for hjælp?

Biblioteksservice AUH
Tlf: 2265 0073
Mail: auh.aul@kb.dk
https://library.au.dk/biblioteker/sundhedsvidenskab/biblioteksservice-auh

AU Library, Sundhedsvidenskab
Victor Albeck Bygningen
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C
https://library.au.dk/biblioteker/sundhedsvidenskab
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Kontaktbibliotekarer

Anne Vils Møller:
Mail: anvm@kb.dk
Mobil: +45 9135 6457

Helene Sognstrup
Mail: hso@kb.dk
Mobil: +45 4139 4562

Karen Rodríguez Sigaard
Mail: kts@kb.dk
Mobil: +45 4139 4550
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