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Gå i citrix og åbn "E-bibliotek – RM" ikonet. Den sender dig til WAYF.
Klik OK. 
Derefter er du godkendt og vil blive sendt videre til OvidDS

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



For at komme ind i en database, kan man vælge 
den ønskede database fra genvejsmenuen, eller 
man kan gå ind i fanebladet Databases.



For at se den fulde tekst af en artikel, 
klikker man på fuldtekst-linket for at 
tjekke, om der er adgang. Er der adgang 
åbnes der en ny side, 
I PubMed skal man klikke på titlen først, 
for at få vist midt-ikonet



Når man har klikket på midt-ikonet vil man komme over på 
tidsskriftets hjemmeside. Herfra kommer man enten direkte til 
artiklen eller man skal søge den frem f.eks via Browse / All 
issues.



Når man har fundet den rigtige artikel kan 
man trykke på pdf-linket for at komme til 
den fulde version.



Hvis der ikke er direkte adgang til artiklen, 
vil man få en besked om, at Region 
Midtjylland ikke har licens til artiklen.

For at bestille artiklen gennem biblioteket 
kan man klikke på Document Delivery og 
vælge ansættelsessted.



Formularen er udfyldt, så vi bare mangler 
dit navn og regionsID

Husk at vælge ansættelsessted



Du kan også eksportere en enkelt 
reference til diverse systemer og 
programmer (f.eks. EndNote). Denne 
reference er ikke den fulde tekst.



Skriv navnet på tidsskriftet i søgefeltet og 
tryk Search.

Vil du gerne slå et bestemt tidsskrift op for 
at se om der er adgang, kan du søge via 
fanebladet Journals



Hvis det ønskede tidsskrift bliver fundet, kan man se 
følgende oplysninger om det:

Titel

Forlag

Udgivelsesperiode der er 
adgang til (her: fra januar 1997 
til nu)

Link til tidsskriftet

ISSN-numre (ISSN står for International 
Standard Serial Number)



OvidDS giver også mulighed for at søge i en række titler på 
e-bøger. Det er bl.a. bøger fra databasen ClinicalKey.

E-bøgerne findes i fanebladet Books. 
Søg efter en titel eller brug browse-
funktionen.



Brug for hjælp?
Biblioteksservice for Psykiatrien og Socialområdet
i Region Midtjylland

Tlf: 2265 0073
Mail: psykiatri.aul@kb.dk
https://library.au.dk/biblioteker/sundhedsvidenskab/
biblioteksservice-for-psykiatrien-og-socialomraadet-i-region-midtjylland

Du kan ligeledes kontakte:

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

april 2023

Kontaktbibliotekarer

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

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

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