
Det er to måter å laste ned referanser fra SveMed+ til EndNote. Enten å laste ned 

referansene via en RIS fil som kan åpnes direkte i EndNote (NB! Bruker du denne 

måten blir referansene lagt inn med engelsk oversatt tittel i biblioteket ditt). Eller du 

kan først laste ned SveMed+ filteret som ligger på denne siden:

http://folk.ntnu.no/janove/medbib/endnotefilter/SveMed.enf

Åpne lenka ovenfor i en nettleser og velg «Open». Filteret "SveMed" vil nå åpne seg 

i EndNote i redigeringsmodus. Noen nettlesere lagrer først og du må åpne etterpå.

Velg File –> Save As –> Endre navnet til SveMed (fjern COPY hvis dette legges til 

filnavnet) og avslutt med «Save». EndNote vil nå sørge for at fila blir lagret på korrekt 

sted. Filteret er nå tilgjengelig i EndNotes filterliste.

Dette filteret får originaltittel importert i tittelfeltet i biblioteket ditt, og ikke engelsk 

oversatt tittel. 

Import av referanser fra SveMed+

! Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du 

gjør større endringer eller importer til EndNote!

1

Gjør et søk og hak av referanser 

som ønskes importert til EndNote 

(1). Klikk deretter på «Eksportera» 

(2).

2

Direkte import ved bruk av SveMed+ importfilter:
(Du må ha lastet ned SveMed+ filteret på forhånd)



Import av referanser fra SveMed+

Velg «Open with EndNote» (6) og «OK». Kommer 

ikke EndNote opp, velg "Others"  fra nedtrekks-

menyen og deretter EndNote fra lista. Merk at 

utseende på dette vinduet vil variere med hvilken 

nettleser du bruker. I dette eksempelet er Firefox

benyttet. Målet er å åpne fila i EndNote.

6

Du må velge filteret «SveMed» (7) eller det 

navn du har gitt filteret når du lastet det ned 

ved å klikke på navnet.

Avslutt med ”Choose” (8).

8

7

EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. Det er lurt å åpne 

et par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike 

referansedataene er kommet inn i korrekt felt).

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene 

i  den valgte biblioteksfila.

Det er også mulig å importere referanse på denne måte via mellomlagring på fil. 

Du følger da fremgangsmåten nevnt ovenfor, men velger fil i stedet for EndNote, 

og lagrer denne fila. Fila som lagres importeres deretter i EndNote via File 

Import ved bruk av filteret SveMed.

Velg «SveMed+ EndNote filter» (3) og 

«EndNote» (4) og avslutt med 

«Eksportera» (5).
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Direkte import ved bruk av EndNotes RIS filter:

1

Gjør et søk og hak av referanser 

som ønskes importert til EndNote 

(1). Klikk deretter på «Eksportera» 

(2).

2

Velg «RIS» (3) og «EndNote» (4) og 

avslutt med «Eksportera» (5).

Velg «Open with EndNote» (6) og «OK». Merk at 

utseende på dette vinduet vil variere med hvilken 

nettleser du bruker. I dette eksempelet er Firefox

benyttet. Målet er å åpne fila i EndNote.
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EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. Det er lurt å åpne et 

par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike 

referansedataene er kommet inn i korrekt felt).

NB! Når du bruker RIS filteret blir engelske oversatte titler importert inn i tittelfeltene 

i biblioteket ditt. Originaltittel blir importert inn i feltet «Original Publication». Ønsker 

du å endre på dette kan du dobbeltklikke på aktuelle referanser og bytte om 

innholdet i de to feltene ved bruk av klipp og lim.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte biblioteksfila.

Det er også mulig å importere referanse på denne måte via mellomlagring på fil. Du 

følger da fremgangsmåten nevnt ovenfor, men velger fil i stedet for EndNote, og 

lagrer denne fila. Fila som lagres importeres deretter i EndNote via File  Import 

ved bruk av filteret Reference Manager (RIS).


