
OpenAthens 
Tilgang til elektroniske ressurser  
utenom SSHF-PC 

Mange av bibliotekets databaser og elektroniske abonnementer krever at du  
bruker SSHF-PC.  
 
For å få tilgang fra andre enheter, kan du logge på via MyAthens (OpenAthens). 
Det er en påloggingsløsning som med  kun et brukernavn og passord, gir deg  
tilgang til nesten alle ressursene som biblioteket har abonnement på. 
 

Registrert som låntaker ved Medisinsk bibliotek? Be om å bli registrert for  
OpenAthens også!   

Informasjon finner du på Internett, gå via Medisinsk 

biblioteks nettside: www.sshf.no/bibliotek 

Medisinsk bibliotek 
Arendal: Tlf. 37 01 42 37, biblioteket.ssa@sshf.no, 3. et. i E-fløyen (forbi Sterilsentralen). 
Kristiansand:  Tlf. 38 07 38 32, biblioteket.ssk@sshf.no, brakkebygg mellom Undervisningssenteret og HABU (på baksiden av bygg 9). 
Flekkefjord: Kontakt biblioteket i Kristiansand. 

 

https://www.facebook.com/medisinskbiblioteksshf/ 
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Registrer deg for OpenAthens 
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Gå til https://my.openathens.net/ og logg på for MyAthens.  

Eller gjør et søk i en av våre databaser f.eks. PubMed, klikk på SSHF-

knappen, finnes fulltekst vil du bli bedt om å logge på. 

Lenken til OpenAthens finner du også via vår nettside: www.sshf.no/bibliotek  

For Arendal kontakt: biblioteket.ssa@sshf.no 

For Flekkefjord og Kristiansand kontakt: biblioteket.ssk@sshf.no  

Registrert låntaker? Hvis nei, be om innmeldingsskjema. 

Be om å bli registrert for OpenAthens. 

Du får tilsendt en e-post fra avsender Sorlandet Sykehus med brukernavn og lenke til å opprette  

passord. Husk at passordet er personlig og ikke skal deles med andre. 

3 

Bekreft via tilsendt e-post 
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https://www.facebook.com/medisinskbiblioteksshf/
https://my.openathens.net/
http://www.sshf.no/bibliotek
mailto:biblioteket.ssa@sshf.no?subject=Bestilling%20på%20brukernavn%20og%20passord%20til%20MyAthens
mailto:biblioteket.ssk@sshf.no?subject=Bestilling%20på%20brukernavn%20og%20passord%20til%20MyAthens


MyAthens - portal til våre elektroniske ressurser 

«Account details» gir deg informasjon 

om din profil inkl. gyldighetsperiode. I noen titler må du bruke egne brukernavn og passord.  

«Discover resources» gir en alfabetisk 

liste over alle ressursene i abonnement,  

fordelt på databaser, enkelt tidsskrifter 

og forlag. 

Medisinsk biblioteket tilbyr veiledning i hvordan bruke tjenesten:  

For Arendal kontakt biblioteket.ssa@sshf.no eller ring 3701 4237.  

For Flekkefjord og Kristiansand kontakt biblioteket.ssk@sshf.no eller ring 3807 3832. 

Når du gjør et litteratursøk, bruker du en av våre artikkeldatabaser 

f.eks. PubMed, klikk på SSHF-knappen for fulltekst eller bestilling. 

Hvis fulltekst er tilgjengelig vil du få opp lenke til vår leverandør, klikk på lenken. 

Lenken vil gå via OpenAthens utenfor  

sykehus-nettet, du vil bli spurt om å logge 

deg på for tilgang til fullteksten. 

Du vil deretter bli automatisk videresendt 

til  fulltekstartikkelen. Du vil kun bli spurt 

om å logge deg på første gang i en sesjon.  

Skjermbildet over vil vises forskjellig avhengig av hvilke innstillinger som blir gjort på siden. 

Tilgang direkte fra artikkeldatabasene 

Trykk på hjertet for å legge til ressurser i 

«My favourites». 

MyAthens er kompatibel med mobil/nettbrett. 


