
Hjelp – Det har skjedd noe rart med manuset mitt!

Eksempel 1: Formateringen i Word er blitt slått av
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Hvis manuskriptet ditt i Word ser slik ut (samt at referanselista er forsvunnet), 
skyldes dette at formateringen av referansene er blitt slått av. Dette er ikke farlig så 
lenge du ikke endrer på de uformaterte referansene.

Du får tilbake formateringen på følgende måte:

EndNote biblioteket ditt må være åpent.

EndNote X7:

EndNote X6:

1

Klikk på den umerkede formateringsknappen nede til høyre (2):  

Endre "Instant Formatting is" fra "Off" til "On" (1) og referansene vil bli normale 
(formaterte) og referanselista kommer tilbake.



Velg fanen ”Instant Formatting” (3).

Klikk på ”Turn On” knappen (4) (står det 
”Turn Off ” avslutter du med OK).

Avslutt med OK (5).

Referansene vil nå bli normale i teksten 
og referanselista vil bli gjenopprettet.4
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Word 2003: I Word 2003 klikker du på knappen «Format Bibliography» på EndNote
verktøylinjen, og følger deretter veiledningen ovenfor fra pkt. 3



Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU
Sist oppdatert: 27.03.14

Eksempel 2: Feltkodene i Word er blitt synlige

Det kan være skremmende når manuskriptet plutselig ser slik ut, men løsningen er 
heldigvis svært enkel: Pass på at EndNotebiblioteket ditt er åpent. Trykk  Alt F9 (hold 
ned Alt tasten og trykk på F9 funksjonstasten). Manuskriptet blir nå helt normalt 
igjen.

Det som har skjedd her er at feltkodene i Word er blitt gjort synlige. Det du ser er 
kodingen som ligger bak EndNotes funksjoner i Word. Denne er normalt ikke synlig. 
Vi er ikke helt sikre på hvorfor noen klarer ufrivillig å slå på feltkodene, men en 
forklaring ser ut til å være at man har benyttet Words angreknapp/funksjon for å 
fjerne innsatte siteringer (bruk alltid Edit Citation  Remove i stedet!).


