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Adgang til elektroniske tidsskrifter og databaser via 
Det Kgl. Bibliotek 
.

oktober 2021

Første gang du logger på og opretter dig som bruger, skal du være i citrix.
Start i Citrixportalen på ikonet:

Hvis ikonet ikke er synligt, kan du finde det under Apps og føje det til Favoritter under detaljer



Klik på ”Bliv bruger”

Efter at have klikket på ikonet, 
kommer du ind på AU Librarys 
hjemmeside.

Her klikker du ovre til højre på ”Bliv 
bruger”

Tips:
Genvej til databaserne
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Vælg hospitalsansat 
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Du kommer nu til en side, hvor du 
skal vælge, hvilken form for bruger 
du er. 

Her skal du vælge Hospitalsansat.



Vælg din WAYF
(WAYF= Where Are You From)

Vælg Region Midtjylland fra den alfabetiske liste.

Når du én gang har gjort det, vil systemet fremover huske 
dig, så Region Midtjylland er øverst.
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Klik OK
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Klik fortsæt



Når du har accepteret Det Kgl. Biblioteks 
brugerreglement, klikker du på Fortsæt.

Gør det samme for privatlivs- og persondatapolitik.
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Udfyld med relevante oplysninger. 
Tænk på, at Intern post ved AUH skal kunne finde 
frem til dig vha. denne adresse.

Når du har udfyldt oplysningerne, klikker du fortsæt.
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Udfyld oplysninger 



Udfyld boksene med login-oplysninger.

Login ID og Pinkode benyttes kun, når man 
bruger de fysiske biblioteker.
Dit login ID må ikke være dit cpr-nummer

E-tidsskrifter, databaser m.m. tilgås ved
fremover at logge på bibliotekssystemet med
WAYF via citrix. E-mail og password kan
bruge som alternativt login.

OBS. Hvis du bruger det alternative login 
med e-mail og password, skal du logge ind 
via WAYF mindst én gang hver 3. måned,
ellers slettes din bruger.
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Vælg login oplysninger 



Sidste trin i oprettelsen er, at du skal 
bekræfte din bruger på den mail, du 
oplyste i det tidligere trin, hvor du valgte 
login-oplysninger. 
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Bekræft din bruger 

OBS. 
Når du er oprettet som bruger, skal du 
altid huske at logge ind, når du vil tilgå 
noget materiale fra AU Library, også når 
du går gennem citrix.



Brug for hjælp?
Biblioteksservice AUH

Tlf: 2341 1742
Mail: auh.aul@kb.dk

Du kan ligeledes kontakte:

AU Library, Sundhedsvidenskab
Victor Albeck Bygningen
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C

Tlf: 2265 0073
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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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