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Adgang til ressourcer fra Det. Kgl. Bibliotek/Aarhus 
Universitet for AUH-ansatte

I følgende vejledning beskrives procedurerne for:

 Adgang til elektroniske artikler, tidsskrifter og databaser via         

Det Kgl. Bibliotek (side 3-6)

 Adgang til artikler via PubMed (side 7-10)

 Adgang til fysiske bøger eller artikler, der kun findes i 

papirudgave (side 11-12)
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Adgang til elektroniske tidsskrifter 
og databaser via Det Kgl. Bibliotek 

Start i Citrixportalen på ikonet ”AU Library – E-Tidsskrifter mv”

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

Du kan søge på både databaser,  

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.

Åbn den ønskede post ved at klikke på 

den blå titel og klik derefter på Links til 

materialet.
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OBS! Når du søger efter elektroniske materialer må du ikke være logget ind her:



Log ind én gang pr. session

Du bliver nu bedt om at logge ind.

Vælg ”Hospitalslogin” for at få adgang.

Den kan huske dig, så længe du bliver i 

Citrixportalen.
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Du bliver nu ført til den ønskede side.

6



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.

7



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 blåt AU-link.
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Klik på Article 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 5 og 6.
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Hvis der står No link to full text, er der ikke købt online adgang til tidsskriftet og du skal i stedet 
bestille artiklen hjem via Det Kgl. Bibliotek. 
Klik på linket: Click here if you want to order a copy from another library og du bliver automatisk 
ført til en forudfyldt bestillingsformular.

Du skal nu logge ind med dit BIBLIOTEKSLOGIN (se næste side) for at artiklen kan bestilles til dig. 
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Adgang til fysiske bøger eller artikler, der kun findes i 
papirudgave

Hvis du skal låne en fysisk bog eller en artikel, som biblioteket kun har i 

papirudgave, skal du være oprettet som låner på AU Library/Det Kgl. Bibliotek 

og logge ind med dit BIBLIOTEKSLOGIN

Hvis du ikke har et sådant, skal du med dit Nem-ID oprette dig som Ansat ved 

Aarhus Universitets hospital på bibliotekets hjemmeside  

www.library.au.dk/bliv-bruger/
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http://www.library.au.dk/bliv-bruger/


Hjælp?

Du kan altid skrive til bibliotekets mails på auh.aul@kb.dk / sundhedsvidenskab.aul@kb.dk eller 

ringe til os på +45 8946 2360 / +45 8946 2362

Du kan ligeledes kontakte os direkte:
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