
	  
 

Online	  adgang	  til	  Acta	  Obstetrica	  et	  Gynecologia	  Scandinavia	  
 
Det er vanskeligt - men ikke helt umuligt – at få AOGS (Acta) elektronisk ☺.  
Vi har her beskrevet fremgangsmåden meget detaljeret – og efterfølgende valideret 
proceduren. 
Baggrunden for den lidt komplicerede registrering skyldes, at Lægeforeningen passer 
godt på vores identitet og ikke ønsker at udlevere vores data.  
Det kan godt føles som lidt af en ørkenvandring, men holder man ud, bliver det 
ufatteligt nemt bagefter.  
 
	  

1. Kontakt	  Wiley	  Membership	  Service	  (på	  engelsk)	  ved	  at	  sende	  en	  e-‐mail	  til	  
cs-‐membership@wiley.com	  og	  bed	  om	  at	  få	  aktiveret	  din	  online	  adgang	  til	  
AOGS.	  	  
Skriv	  følgende:	  ”Please	  activate	  my	  online	  admission	  to	  AOGS.	  I	  am	  a	  
member	  of	  NFOG	  and	  my	  name	  address	  and	  e-‐mail	  address	  are	  as	  follows:	  
…”.	  	  
	  

2. Du	  skal	  nu	  registrere	  en	  profil	  på	  Wiley’s	  hjemmeside:	  
a. Gå	  ind	  på	  hjemmesiden:	  http://onlinelibrary.wiley.com	  
b. Klik	  på:	  ”Log	  in/register”	  i	  øverste	  højre	  hjørne	  af	  siden.	  
c. Klik	  på	  ”Register”	  nederst	  til	  venstre	  i	  den	  boks	  som	  kommer	  

frem	  når	  du	  klikker	  på	  ”Log	  in/register”	  
d. Udfyld	  oplysninger	  og	  klik	  på	  ”Submit	  registration”	  

	  
3. Du	  modtager	  ca.	  tre	  e-‐mails	  over	  de	  næste	  dage,	  hvor	  den	  sidste	  kommer	  

efter	  1-‐3	  dage	  og	  indeholder	  din	  ”access	  kode”.	  ”Access	  koden”	  skal	  du	  
bruge	  under	  punkt	  5	  nedenfor.	  

	  
4. Den	  anden	  mail	  har	  et	  link,	  som	  du	  skal	  klikke	  på,	  for	  at	  bekræfte	  de	  

informationer,	  du	  har	  registreret	  under	  punkt	  2	  (skal	  gøres	  indenfor	  72	  
timer).	  
	  

	  
5. Herefter	  skal	  du	  tilføje	  AOGS	  til	  din	  Wiley-‐konto.	  	  

Gå	  ind	  på	  hjemmesiden:	  http://onlinelibrary.wiley.com/societies/DSOG1	  
	  
Indtast	  den	  e-‐mail	  adresse	  og	  det	  password,	  som	  du	  har	  valgt	  og	  
registreret	  på	  Wiley’s	  hjemmeside	  (punkt	  2),	  samt	  den	  ”access	  code”,	  som	  
du	  har	  modtaget	  i	  den	  tredje	  mail	  du	  fik	  tilsendt.	  
	  
Tryk	  ”Submit”.	  	  

	  
Du	  har	  nu	  aktiveret	  din	  online	  adgang	  til	  AOGS	  (Tillykke	  –	  du	  har	  nu	  ikke	  
langt	  igen!).	  	  
	  
Hjemmeside	  



Du	  har	  mulighed	  for	  at	  bruge	  din	  online	  adgang	  via	  AOGS’	  hjemmeside	  
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-‐0412	  på	  følgende	  
måde:	  

1. Tryk	  på	  ”Log	  in/register”øverst	  i	  højre	  hjørne	  på	  startsiden	  	  
2. Indtast	  den	  email-‐adresse	  det	  password,	  som	  du	  har	  valgt	  og	  registreret	  

på	  Wiley’s	  hjemmeside	  i	  boksen	  
3. Klik	  på	  ”Log	  in”	  

	  
App	  
Du	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  bruge	  din	  online	  adgang	  via	  AOGS	  app’en,	  som	  du	  
kan	  hente	  gratis	  fra	  App	  Store	  på	  din	  iPhone	  eller	  iPad	  (søg	  på	  ”Acta”	  for	  at	  finde	  
den	  i	  App	  Store).	  	  
	  
Hvis	  du	  bruger	  AOGS	  App’en	  vil	  AOGS	  bladet	  ligge	  under	  ikonet	  ”Bladkiosk”.	  
	  
Ved	  klik	  på	  blad-‐ikonet	  inde	  i	  ”Bladkiosken”	  åbnes	  bladet.	  
	  
Første	  gang	  du	  skal	  tilgå	  bladet	  via	  App’en	  skal	  du,	  når	  du	  har	  trykket	  på	  AOGS	  
ikonet	  i	  ”Bladkiosken”,	  gøre	  følgende:	  

1. ”Do	  you	  already	  have	  digital	  access	  to	  this	  journal	  through	  your	  society,	  
institution,	  work	  og	  personal	  subscription?	  

a. Hertil	  svares	  ”Yes”	  
2. ”How	  do	  you	  get	  digital	  access	  to	  this	  journal?”	  

a. Hertil	  svares	  ”I	  log	  in	  to	  Wiley	  Online	  Library”	  
3. Herefter	  tastes	  den	  e-‐mail	  adresse	  og	  det	  password,	  du	  har	  valgt	  og	  

registreret	  på	  Wiley’s	  hjemmeside	  
4. Tryk	  på	  ”Submit”	  
5. ”This	  application	  (Acta	  Obstetrica	  et	  Gynecologia	  Scandinavia)	  is	  

requesting	  access	  to	  your	  Wiley	  Online	  Library	  account.”	  
a. Hertil	  svares	  ”Confirm”	  

6. Du	  har	  nu	  adgang	  til	  AOGS	  via	  App’en.	  	  
	  
Næste	  gang	  du	  vil	  læse	  bladet	  fra	  din	  iPhone	  eller	  iPad	  skal	  du	  blot	  gå	  ind	  i	  
”Bladkiosk”	  og	  klikke	  på	  AOGS	  ikonet	  –	  herved	  åbnes	  bladet.	  
	  
God	  fornøjelse!	  

Ninna	  Sønderby	  Lund,	  Christina	  Norrbom	  og	  Jens	  Langhoff-‐Roos	  


