
Få utvidet tilgang på nb.no
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek hjemmefra
«uten begrensninger»

Geir A. Myrestrand
Slekt og Data Rogaland. 2021-10-13.



Begrenset tilgang



SLEKT OG DATA

Eksempel: Søk etter “Ola Nordmann”
Søkeresultat uten utvidet tilgang:

Begrenset tilgang

Her har man flere treff på
søkebegrepet, men man har
ikke tilgang til innholdet på
grunn av begrenset tilgang.
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Eksempel på begrenset tilgang
Slik kan det se ut når man klikker på et treff med begrenset tilgang, når man ikke har utvidet tilgang:



Søk om utvidet tilgang
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Hva får man tilgang til?

• Ved innvilget tilgang får man tilgang til pliktavleverte bøker, 
aviser og tidsskrifter i Nettbiblioteket. Det vil si at du får tilgang 
til alle bøker, aviser og tidsskrifter utgitt i Norge som finnes 
digitalisert:

• Om lag 550.000 bøker

• Om lag 2,3 millioner norske aviser
(14 dager gamle eller eldre)

• Om lag 64.000 tidsskrifter
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Hvem kan få “utvidet tilgang” og
hvor kan man få det?
• En del materiale i Nettbiblioteket kan bare tilgjengeliggjøres til 

forsknings- og dokumentasjonsformål.
Slektsforskning faller under disse kriteriene, så du kan søke om 
utvidet tilgang med slektsforskning som formål.

• Man kan få utvidet tilgang på biblioteker,
men også hjemmefra –la oss fokusere
på hvordan man får tilgang hjemmefra.
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Kort om søknad om utvidet tilgang

• Søknader behandles kun innenfor åpningstidene til
Veiledningen på Nasjonalbiblioteket:
Mandag–fredag kl. 9–19. Lørdag: 10–15.

• Tilgangen gis alltid for 8 timer av gangen.
Du må søke på nytt når disse 8 timene har gått.

• Man får ikke tilgang som anonym bruker,
man må autentiseres via MinID eller BankID.

• Man starter her: nb.no/utvidet-tilgang

Så dessverre ingen

utvidet tilgang

på søndager…
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Søknadsprosessen (1)

1. Start her i nettleseren:
nb.no/utvidet-tilgang

2. Klikk på “Besøker biblioteket
ditt og søker om tilgang der,
eventuelt søker hjemmefra”

3. Klikk på “Logg inn I 
Nettbiblioteket med MinID
eller Feide”.

2.

3.

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/tilgang-under-bestemte-vilkar/
https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/tilgang-under-bestemte-vilkar/#soknad
https://www.nb.no/auth/login.html?returnTo=https://www.nb.no/applications/access
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Søknadsprosessen (2)

4. Velg ID-porten/MinID under 
“Med ekstern tilbyder” til høyre.

5. Velg MinID (eller BANKID eller
BANKID PÅ MOBIL) når du
må velge elektronisk ID.

4.

5.
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Søknadsprosessen (3)

6. Fyll ut ditt FØDSELSNUMMER
og PASSORD.

7. Trykk på den blå NESTE
knappen. 6.

7.

Ingen MinID-bruker? Trykk på “Registrer ny bruker”.
Man trenger enten et ark med PIN koder for å kunne benytte
MinID, eller man kan konfigurere det til at man får tilsendt
en kode via SMS til mobil ved hver innlogging (2FA/MFA).
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Søknadsprosessen (4)

8. Angi enten “KODE FRA SMS” 
eller kode fra PIN-kodebrev.

9. Trykk på den blå NESTE
knappen.

8.

9.

Selve søknaden om utvidet tilgang sendes først inn etter at 
man har blitt autentisert, så du må komme vellykket
gjennom denne innloggingen før du kan sende inn søknaden.
Blir det krøll i innloggingsprosedyren, så prøv igjen fra start.
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Søknadsprosessen (5)

10.Pass på at det under “Søk
etter bibliotek” står følgende: 
“Nasjonalbiblioteket, 
Seksjon
Publikumstjenesten, 
Utlånet”.

11.Trykk på den blå “Send inn” 
knappen.

11.

10.
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Søknadsbekreftelse på e-post

Du vil motta en en slik e-post som bekrefter at du er 
tildelt utvidet tilgang:



Bruk av utvidet tilgang
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Logg på for å benytte utvidet tilgang

1. Gå til nb.no i nettleseren.

2. Logg inn (øverst til høyre på nettsiden).
Dersom du allerede er logget inn, så logg av først.

https://www.nb.no/
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Eksempel: Søk etter “Ola Nordmann”
Søkeresultat med utvidet tilgang:

Utvidet tilgang

Her har man flere treff på
søkebegrepet, og ingen av 
treffene er av typen
begrenset tilgang.
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Bekreftelse på utvidet tilgang
Slik kan det se ut når man klikker på et treff med begrenset tilgang, når man har utvidet tilgang:

Utvidet tilgang

Her kan man bekrefte at 
man skal bruke denne
tilgangen til slektsforskning, 
og så trykke OK for å få
utvidet tilgang.
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Eksempel på utvidet tilgang
Slik kan det se ut når man får se innholdet med utvidet tilgang:

Med utvidet tilgang

Nå har du tilgang til innhold i flere bygdebøker, kan
finne mer informasjon som fødte, ekteskapslysinger,
gifte, døde, minneord/nekrologer, og lignende i aviser,
addresser i adresselister, etc.



www.slektogdata.no

Dett var dett!


