
Introduksjon til EndNote

”Herregud – hvorfor har ingen 
vist meg dette programmet før?” 

(kvinne, 48 år, nettopp ferdig med 
phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote)



Hva er EndNote?Hva er EndNote?
EndNote er et dataprogram som forenkler arbeidet med å holde 

d å li h i i li liorden på litteraturhenvisninger og litteraturlister:
Litteraturhenvisninger etter direkte eller indirekte sitat i løpende 
tekst:

… Målsettingen med Open Access er at alle fritt skal kunne lese, 
videreformidle og bruke alle forskningsresultater (Tollan og Myrtrøen, 
2005). …

Litteraturliste til slutt i dokumentet:
Tollan, K. J., & Myrtrøen, A. (2005). Open Access - Høgskolen i Hedmark 

[elektronisk utgave]. Sist lest: 2006-12-19, fra http://lenkeserv.bibsys.no/
lenkeserv/action/serv?id=050015157&bib=up

HiG gir vit. pers. og studenter gratis tilgang til EndNote. Kan 
lastes ned og installeres fra https://minside.hig.no/
EndNote integreres tett mot tekstbehandlingsverktøyet (Word)
1-2 timers opplæring og du er kommet godt i gang
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Sentrale funksjoner:Sentrale funksjoner:

1) Organisering av EndNote-bibliotek1) Organisering av EndNote bibliotek
oppretting, lagring, redigering, sortering og 
gjenfinning av referanser

2) Import av referanser til EndNote (input)
import fra bibliografiske baser og import av 
tekstfiler til EndNotetekstfiler til EndNote

3) Bruk av referanser fra EndNote i Word 
(output)( p )

innsetting av referanser, formatering av 
litteraturlister og utforming av selvstendige 
bibliografierbibliografier



Forstå hvordan EndNote virkerForstå hvordan EndNote virker …



Sentrale begreperSentrale begreper
EndNote-bibliotek: 

Samling av referanser som kan redigeres, slettes og ordnes
Referanse:

Strukturerte data som beskriver en bok artikkel etcStrukturerte data som beskriver en bok, artikkel etc. 
Referansetype:

Referanser tilordnes ulike referansetyper ut fra hva slags 
kilde (book journal article edited book book chapter webkilde (book, journal article, edited book, book chapter, web 
pages etc.) den beskriver

Visningsstil (out-put styles): 
Et tt d l b t h dEt sett med regler som bestemmer hvordan 
litteraturhenvisningene og litteraturlista skal se ut



Sentrale funksjonerSentrale funksjoner
Gjenbruk og import av data fra bibliografiske databaser som Bibsys, 
MedLine (Pubmed) og Academic Search Elite
EndNote og Word

EndNote fanen i Word
Alt+1: Tastatursnarvei for å bytte mellom EndNote og Word (og 
tilbake)
Alt+2: Tastatursnarvei som setter inn markert referanse(r) fra 
EndNote biblioteket og inn i Word dokumentetEndNote-biblioteket og inn i Word-dokumentet.
Alt+3: Tastatursnarvei for å få fram menyen som formaterer 
litteraturlista (bibliografien)
”Edit citation(s)”: Funksjon for å endre eller legge til informasjon påEdit citation(s) : Funksjon for å endre eller legge til informasjon på 
litteraturhenvisningene (for eksempel sidehenvisning eller fjerning 
av forfatternavn). Brukes også for fjerne innsatte 
litteraturhenvisninger



EndNote-biblioteket – praktisk detaljerEndNote biblioteket praktisk detaljer

Ett bibliotek – mange referanser
Forfatternavn bør skrives invertert (etternavn, 
fornavn)
En referanse består av flere ulike felt (tittelfelt, (
forfatterfelt osv.) og søkefunksjonen i EndNote er 
nyttig for å finne igjen referanser
Organiser referansene ved hjelp av ”Custom Group” 

”S G ”eller ”Smart Groups”.
Filnavnet til EndNote-bibliotek slutter alltid på .enl
EndNote har maler til en rekke ulike referansetyperyp
og for at litteraturlista skal bli korrekt er det 
avgjørende at referansen er tilordnet riktig 
referansetype.
Du kan lagre fullteksten sammen med referansen.



Input – få referanser inn i EndNoteInput få referanser inn i EndNote

I tillegg til å skrive inn referanser manuelt, erI tillegg til å skrive inn referanser manuelt, er 
det mulig å importere referanser fra ulike 
bibliografiske databaser på 2 ulike måter: 

Importere tekstfiler med bibliografiske data
For eksempel fra SweMed og Norart

Importere bibliografiske data direkte fra 
bibliografiske databaser

Fra EndNoteFra EndNote
Direkte fra databasen (anbefales)

Eksempel fra Academic Search Elite
Ek l f BibEksempel fra Bibsys



Output – bruk av referanser 
f d i dfra EndNote i Word

Når EndNote blir installert, legges det automatisk til en ekstra 
fane i Word slik at du lett kan bytte mellom Word og EndNote
Fordi EndNote skiller mellom dataene og visningen av dataene, 
er det enkelt å endre lay-out på både referanser og bibliografi 
ved hjelp av ”Output styles” (visningsstil) 
EndNote har ca 3 300 ulike visningsstiler som kan endres og 
tilpasses egne behov

Ved HIG har vi laget nedlastbare visningsstiler tilpasset Harvard. Last ned 
herfra: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving/harvard
Husk å lagre visningsstilen sammen med de andre stilene:
C:\Program Files\EndNote X2\Stylesg y

TIPS: Gjør endringer på referansene i referansebiblioteket hvis 
du oppdager skrivefeil etc. – ikke i word-dokumentet



OppsummeringOppsummering
EndNote gjør det lettere å 
administrere store mengder

Fordi EndNote skiller data og 
formateringen/administrere store mengder 

referanser
3 sentrale EndNote-
funksjoner:

formateringen/
visningen av data, er det 
enkelt å endre lay-out på 
referanser og bibliografi
R f d h i tReferansebibliotek 

(EndNote-bibliotek)
Import av ferdige 
bibliografiske data

Referansene du har i et 
EndNote-bibliotek kan enkelt 
eksporteres til andre som 
bruker EndNote el. 
til dbibliografiske data

Bruk av referanser fra 
EndNote i Word

Gjør litteraturlista ferdig 
d k i ikk t

tilsvarende program
Bruk hjelp-funksjon som 
følger med når EndNote er 
installert. 

mens du skriver – ikke ta 
den til slutt



Helt til sluttHelt til slutt …

Sett ord på problemet – det er nøkkelen tilSett ord på problemet det er nøkkelen til 
løsningen!
Husk hjelp-funksjonen i programmetj p j p g
Kanskje finner du svaret på EndNote-bloggen 
eller hjemmesida til EndNote? j
http://endnoteinnlandet.wordpress.com/
http://www.endnote.com
Ta kontakt – når du trenger hjelp

61 13 51 30
klaus.tollan@hig.no



Feilmeldingen ”Member not found”Feilmeldingen Member not found

Skyldes at Cite While You Write (CWYW)Skyldes at Cite While You Write (CWYW) 
verktøy fra en tidligere utgave av EndNote 
ligger i oppstartsmappa til Word. Lukk Word 
og bruk Windows Explorer for å slette 
EndNote-filene som ligger her:

C:\Documents and Settings\Brukernavn\Application 
Data\Microsoft\Word\STARTUP


