
Import av referanser fra CINAHL (EBSCO)

! Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du 
gjør større endringer eller importer til EndNote!

Et eget importfilter for Cinahl følger med EndNote X6 og senere versjoner. Har du 
tidligere versjoner av EndNote må filteret lastes ned fra EndNotes hjemmeside. 
Informasjon om dette finnes på siden hvor du fant denne veiledningen.
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Gjør et søk i Cinahl.

Merk interessante referanser ved å klikke på ”Add to folder” (1) eller klikk på ”Add
1- XX” (2) hvis du ønsker å eksportere alle treff på siden. Merk individuelle 
referanser og klikk "Add to folder" før du går videre til ei ny side i trefflista.

Klikk på ”Go to Folder” (3) når alle aktuelle referanser er valgt.

Direkte import:
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Merk referanser som skal eksporteres (4) eller merk alle (5). Klikk på «Export» (6)
for å eksportere de merkede referansene til EndNote.
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Velg ”Direct Export in RIS format……” (7) og avslutt med ”Save” (8). Hak av for 
(7) hvis du ønsker at referansene skal fjernes fra mappa etter at eksportfila er 
generert.
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Velg ”Open” (8) i neste vindu (utseende 
på dette vinduet vil variere med hvilken 
nettleser du benyttet).

9



Som regel blir nå referansene importert direkte inn i EndNote. Noen ganger må du 
imidlertid manuelt velge korrekt filter. Dette gjøres slik: Velg ”CINAHL (EBSCO)” fra 
lista som spretter opp, og trykk deretter på ”Choose-knappen”.

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” eller gruppe menyen for å se alle 
referansene i  den valgte biblioteksfila.

Det er mulig å importere referanse gjennom å mellomlagre disse på ei fil for så å 
importere dem inn i EndNote i ettertid. Følg fremgangsmåten ovenfor (1-6), men velg 
å lagre i stedet for å åpne eksportfila. Lagre fila på ønsket sted og pass på at fila 
lagres i RIS format (filending .RIS). Gå deretter til EndNote.

Velg File  Import

Velg fil som skal importeres.

Velg importfilteret RefMan RIS fra lista (dette filteret skal ligge klart på lista). Riktig 
importfilter er nødvendig for at referansene skal bli korrekt importert til EndNote.

Trykk deretter på ”Import” knappen (12), og referansene vil bli importert inn i 
EndNote.

Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Medisinsk bibliotek, UBIT/NTNU 
Sist oppdatert: 11.06.13.


