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Få tillgång till vetenskapliga artiklar via Get It Now 
Svenska lärosäten har från och med 1 juli 2018 begränsad åtkomst till 
vetenskapliga tidskrifter från förlaget Elsevier. Artiklar publicerade mellan januari 
2005 och juni 2018 går att nå som tidigare. Artiklar publicerade före eller efter 
denna period är däremot inte längre tillgängliga. Anställda vid Karlstads 
universitet kan dock fortfarande få tillgång till artiklarna via bibliotekets tjänst Get 
it now. Så här går det till: 

Sök upp den artikel du är intresserad av. I exemplet nedan görs sökningen i 
OneSearch men det går även att använda många andra av de databaser 
biblioteket har tillgång till. Om det inte går att få tillgång till artikeln via ”Länkad 
fulltext” eller om fulltextlänken saknas klickar du på KAUlink.  

I KAUlink träfflista klickar du på Obtain article from Get It Now. Om Get it now 
saknas betyder det att artikeln inte är publicerad av Elsevier eller att något annat 
undantag är aktiverat. I dessa fall beställer du artikeln som vanligt fjärrlån.  
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Efter att du klickat på Get it now kommer du till ett beställningsformulär. Fyll i din 
mejladress. Observera att det måste vara en @kau.se-adress alternativt en  
@mhi.kau.se-adress, annars fungerar det inte. Därefter godkänner du 
villkoren och klickar på ”Accept”. 
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Du får en bekräftelse direkt i webbläsaren. Inom några minuter får du även en 
bekräftelse via mejl. 
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Efter ett tag får du ett nytt mejl med den beställda artikeln bifogad, alternativt med 
en länk till artikeln. Tänk på att det kan ta mellan 30 minuter till upp mot 8 timmar 
innan artikeln levereras. Om det uppstår problem eller om artikeln inte levereras 
kontaktar du biblioteket. Bibliotekspersonalen kan även svara på andra frågor du 
har om Get it now och om fjärrlån av vetenskapliga artiklar. 
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