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1. Importere referanser
Når du skal importere poster fra databaser til EndNote må du alltid ha ”Library” ‐et ditt i EndNote
åpnet med oversikt over alle referansene. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i
redigeringsmodus, så vil ikke referansen importeres.

Klikker du
‐knappen fra verktøylinja vises flere databaser du kan søke i – direkte fra EndNote.
Erfaringsmessig tar dette lengre tid og gir litt upresise treff, samt få avgrensningsmuligheter.
Eksperimenter gjerne, men vi anbefaler å søke i databasene på web via biblioteksiden til UiN.

Generelle råd:
-

Alle databaser har ulik layout som en bare må lære
seg å orientere i, men har ofte et fellestrekk:
Knappen for å sende referanser heter ofte «Send»,
«Send To» eller «Export». Den befinner seg ofte
både i trefflista og under hver post.

1.1.

-

Hvis du ikke finner EndNote som alternativ å sende
til, velg RIS‐formatet. Det fungerer alltid.

-

Grunnet strengere sikkerhetsinnstillinger er det
mer tungvint å importere referanser med Internet
Explorer. Bruk heller Google Chrome eller Firefox.

Apple/IOS

Når du laster ned en post/referanse fra en database vil det legge seg en fil i Nedlasting‐mappa (dette
avhenger også av hvilken nettleser du bruker). Denne fila må åpnes i EndNote.
-

-

Ved bruk av Bibsys lastes fila «export.enw» ned.
Søk opp «export.enw» ‐fila i Finder fra Nedlasting‐mappa.
Dobbeltklikk «export.enw» ‐fila og søk opp EndNote for å assosiere. enw‐filer med EndNote.
Huk av for «Gjør dette automatisk fra nå av» eller lignende dersom du får opp det valget.
Poenget er at neste gang du laster ned en post/referanse så kobles den direkte med
EndNote. Dette avhenger av IOS‐versjon.
Alternativt kan du drag‐and‐drop en nedlastet referanse‐fil til EndNote‐ikonet.
(Sorry, ingen Mac her i skrivende stund)
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2. Importere referanser fra Oria
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i Oria. F.eks. ”Metode”.

-

Fra trefflista kan du se en bok, klikk

-

Til høyre i fanen som dukker opp finner du

-

Klikk

-

Et slikt vindu popper opp:

-

Klikk

-

Første gangen du klikker «OK» kan du få spørsmål av typen (avhenger av nettleser og
sikkerhetsinnstillinger):

, eller en annen av menyene.

‐knappen.

og «EndNote».

.

4

-

Huk da av ”Gjør dette automatisk fra nå av”. Poenget her er at filer av typen .enw skal kobles
sammen med og åpnes i EndNote Program. Da slipper du dette spørsmålet igjen.
Får du opp en pil til høyre for den nedlastede filen første gang du klikker
, klikker
du på pilen og velger
.

-

Klikk nå på selve filen.
De(n) siste importerte referansen(e) vises nå i mappen

-

Fra nå av kan du bare klikke

for å importere en referanse til EndNote.

OBS 1
-

Hvis du ikke har tilgang til menyene under en post, så står det mest sannsynlig et slikt ikon i
trefflista:

-

Klikk på det og du får opp alle underpostene. Derfra skal du ha tilgang til disse menyene
; og derfra

OBS 2
-

Dersom referansen ikke dukker opp i EndNote, kan det hende at du må gå til Nedlasting‐
katalogen til nettleseren din og dobbeltklikke en fil som heter omtrent dette;
, eller lignende. Dette er fila Oria oppretter som inneholder
referansen.
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3. Importere referanser fra BIBSYS
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i BIBSYS. F.eks. ”Metode”.
Fra trefflista kan du huke av for en eller flere referanser.

..eller..
-

-

Klikk på en tittel i trefflista.
Fra posten; klikk OK her:

Sjekk at
er valgt og klikk
Første gangen du klikker OK kan du få spørsmål av typen (avhenger av nettleser og
sikkerhetsinnstillinger):

o
-

Huk da av ”Gjør dette automatisk fra nå av”. Poenget her er at filer av typen .enw skal kobles
sammen med og åpnes i EndNote Program. Da slipper du dette spørsmålet igjen.
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-

Får du opp en pil til høyre for den nedlastede filen første gang du klikker
du på pilen og velger
.

-

Klikk nå på selve filen. Fremover vil du slippe å skulle klikke på filen hver gang du skal
importere en referanse til EndNote.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
.

-
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, klikker

4. Importere referanser fra ProQuest
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

OBS!
Internet Explorer og ProQuest er ikke alltid bestevenner.
-

Foreta et søk i ProQuest. F.eks. ”Palliative Care”.
Fra trefflista kan du huke av for en eller flere referanser.

-

På verktøylinja øverst til høyre, klikk

-

Denne menyen skal nå komme frem:

-

Klikk
annen nettleser enn Internet Explorer).

-

Dette vinduet skal poppe opp:

-

Velg hva du vil importere,
og klikk
.

-

En ny fane åpner seg og viser:

.

. (Dersom menyen ikke kommer frem; bytt til en
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..og så:

-

Nettleseren har nå lastet ned fila

til nedlastings‐mappa.

-

Får du opp en slik boks:

-

Får du opp en pil til høyre for filen, klikker du på pilen og velger
.
Dette for å slippe å klikke på filen hver gang du skal importere en referanse til EndNote

-

Klikk på filen.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

Velg «EndNote».
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.

5. Importere referanser fra SveMed+
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Gå til Helsebiblioteket.
Om du ikke har registrert deg i Helsebiblioteket, så gjør det. Det er gratis og du vil få bedre
treff i databasene PubMed, Cochrane Library, Ovid Nursing, CINAHL og SveMed+.
Klikk på «Velg database» og «SveMed+».
Foreta et søk i SveMed+.
.
Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser og klikk

Dersom du laster ned referanser via SveMed+ uten et importfilter, blir de nordiske referansene
lastet ned som engelske(!). Vil du ha referansene på sine respektive språk må du laste ned
importfilteret på http://svemed.kib.ki.se/SveMed.enf eller fra www.uin.no > Bibliotek > Skrive
og referere > EndNote og gjørefølgende:
-

-

Åpne filen i EndNote.
I EndNote: Klikk «File» > «Save As» og angi Filter name som SveMed. Klikk Save.
Lukk vinduet.

Fra Export‐menyen har du to valg:

Importerer referansen
til EndNote på engelsk.

Importerer referansen til EndNote
på språket i artikkelen.
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-

-

Ved
og
og
«Export.enw» til nettleserens nedlastingsmappe.
Åpne fila i EndNote. Dette vinduet popper opp:

Velg «SveMed» og klikk
.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
artikkelspråk.
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laster du ned fila

..

i valgt

6. Importere referanser fra PubMed
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Gå til Helsebiblioteket
Om du ikke har registrert deg i Helsebiblioteket, så gjør det. Det er gratis og du vil få bedre
treff i databasene PubMed, Cochrane Library, Ovid Nursing, CINAHL og SveMed+.
Klikk på «Velg database» og «PubMed».
Foreta et søk i PubMed.

-

Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser og klikk på
velg
og klikk

-

Filen «citations.nbib» er nå lasta ned i nettleserens nedlastingsmappe.
Åpne filen i EndNote.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
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,

..

7. Importere referanser fra Cochrane library
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Gå til Helsebiblioteket.
Om du ikke har registrert deg i Helsebiblioteket, så gjør det. Det er gratis og du vil få bedre
treff i databasene PubMed, Ovid Nursing, CINAHL og SveMed+.
Klikk på «Velg database» og «Cochrane Library».
Foreta et søk i Cochrane Library.
Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser du vil eksportere til EndNote og klikk
.

-

Velg «PC eller Mac» i feltet «Export type» og «Citation Only» eller «Citation and Abstract» i
feltet «File type»
Klikk på
.
Velg Åpne, deretter Fil > Lagre som. Lagre filen et sted det er enkelt å finne den igjen.
Gå til EndNote. Velg File >Import > File …
Klikk
og finn filen du lagret. I
velger du
.
Dette bildet popper da opp.
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-

Velg «Cochrane Library» og klikk
.
Klikk
.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

14

..

8. Importere referanser fra DOAJ (Open access)
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i databasen.
Finn frem en artikkel i fulltekst som du ønsker å importere referansen på. Klikk på fulltext‐
lenken.

-

OBS! Merk at det kan være ulik fremgangsmåte fra artikkel til artikkel på hvordan man
importerer referansen til EndNote. Du må klikke knappen for å sende referanser på siden
som kommer opp. Den heter ofte «Send», «Send To» eller «Export».
I dette eksemplet heter knappen
.

-
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-

Klikk «OK», «EndNote» eller lignende, alt etter hva som kommer opp. I dette eksemplet må
du velge
i listen som popper opp.
Klikk «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
..
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9. Importere referanser fra CINAHL
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foretak et søk i databasen.
Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser ved å klikke på

-

Åpne mappen

-

Huk av en eller flere referanser og klikk

-

Klikk på
(rett filformatt er angitt som standardvalg).
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

-

.

på den blå verktøylinjen øverst på skjermen.
.
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..

10. Importere referanser fra Emerald
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Skriv inn søkeord og velg dokumenttype

eller

-

Klikk
.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og velg
.

-

Velg formatet

, behold

og klikk

18

.
i fanen til høyre for

-

Klikk på «Åpne», ved spørsmål om du vil åpne eller lagre dokumentet.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
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..

11. Importere referanser fra Google Scholar
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Klikk på

-

Under

-

Klikk
.
Søk i Google Scholar.
Fra trefflista: velg

-

Velg «Åpne»
Velg «Tillat» hvis du blir spurt om dette.
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

på verktøylinjen øverst til høyre på siden.

huker du av for

og velger

for hver enkel referanse.
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..

.

12. Importere referanser fra ISI ‐ Web of Knowledge
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i databasen.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og klikk på
( ikke
!)

-

I

-

De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

velger du

og klikker på
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.

.

13. Importere referanser fra JSTOR
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.

-

Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser og klikk på

-

Under

-

Velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

klikker du på

.

.
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.

14. Importere referanser fra Norart
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser.

-

Velg å eksportere avmerkede poster i
Velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-
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og klikk

.
.

15. Importere referanser fra ScienceDirect
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og klikk

-

I boksen som popper opp velger du
og
under

-

Klikk på

.

under
.

.
24

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne» .
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

25

.

16. Importere referanser fra Scopus
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og klikk

-

Velg

under

og
under

-

.

.

Klikk på
.
Velg «Åpne».
De(n) siste
importerte
referansen(e) skal nå
vises i mappen
.
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17. Importere referanser fra Springer Link
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Klikk på tittelen til det dokumentet som skal eksporteres til EndNote
Velg
under
til høyre på siden.

-

Da popper det opp en boks. Klikk

-

Du får nå opp en nedtrekksmeny
der du velger
.
Ved spørsmål om å åpne eller
lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte
referansen(e) skal nå
vises i mappen
.

-

-

.
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18. Importere referanser fra ABI/INFORM
-

Følg veiledning for import av referanser fra Proquest (4.).

28

19. Importere fra ASFA
-

Følg veiledning for import av referanser fra Proquest (4.).
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20. Importere referanser fra Cambridge Journals Online
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen
Klikk på tittelen til et dokument du ønsker å importere referansen på.

-

Velg

-

Klikk på

i verktøymenyen til høyre.

.

30

-

Under
velg
Under

.
velg
.

-

Klikk på
.
Ved spørsmål om å åpne eller
lagre, velg «Åpne».
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21. Importere referanser fra DOAB
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen
Under hver tittel i trefflisten finner du en verktøylinje, velg

-

I menyen som popper opp klikker du på

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

.

.

32

.

22. Importere referanser fra Ebrary
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i databasen.
Under hver post/tittel i trefflista finner du en verktøylinje, der klikker du på

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-
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.

.

23. Importere referanser fra Idunn
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Fra trefflista: klikk på tittelen på artikkelen du ønsker å importere en referanse for.

-

Klikk på

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

.

34

.

24. Importere referanser fra MLA Int. Bibliography
-

Følg instruksjoner for import av referanser fra ProQuest (4.) .
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25. Importere referanser fra Taylor & Francis Online
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i databasen.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og velg

i nedrullemenyen og

øverst til venstre.

-

En side kommer opp. Under
under
velger du
rette referansene. Klikk

velger du
og
. OBS: sjekk at du har huket av de
.

36

-

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

37

.

26. Importere referanser fra Wiley Online Library

Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Fra trefflista: huk av en eller flere referanser og klikk

-

Det popper opp en boks. I

-

Klikk deretter
.
Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

velger du

38

.

og i

velger du

.

.

27. Importere referanser fra Teacher Reference Center
-

Følg veiledning for import av referanser fra CINAHL (9.).
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28. Importere referanser fra Nature
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Foreta et søk i databasen.
Fra trefflista: klikk på tittelen på et dokument du ønsker å referere til.

-

Siden som nå kommer opp vil se ulik ut, avhengig av om dokumentet er en gratisressurs
(
) eller ikke. Hvis dokumentet er gratis, klikker du på
.

40

-

Hvis dokumentet ikke er gratis, klikk på

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».
De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen

-

.

41

.

29. Importere referanser fra SAGE
-

Foreta et søk i databasen.

Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.
-

Fra trefflista: Huk av en eller flere referanser ved å velge
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-

Klikk

og deretter

-

Ved

-

Under

-

Ved spørsmål om å åpne eller lagre, velg «Åpne».

, velg

.

og klikk

, klikk på

.

.
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De(n) siste importerte referansen(e) skal nå vises i mappen
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30. Importere referanser fra ERIC
Ha alltid ”Library”‐et ditt i EndNote åpnet med oversikt over alle referansene før du importerer
referanser. Har du et annet vindu åpent, for eksempel en referanse i redigeringsmodus, så vil
ikke referansen importeres.

-

Søk i databasen.
Fra trefflista: Klikk på
på.

-

Klikk på lenken på siden som kommer opp.

-

Hvordan du nå bør gå videre for å importere referansen til EndNote, vil avhenge av hvilken
database dokumentet du vil referere til er funnet i.

for dokumentet som du ønsker å importere referansen
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