
Standardforkortelser for tidsskriftene i 
referanselista mangler for en eller flere referanser

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

Mange tidsskrifter ønsker at tidsskrift i referanselista presenteres med standard 
forkortelse (Index Medicus). Det er mulig å programmere de ulike EndNotestilene til 
å kun bruke disse standardforkortelsene, og dette fungerer som regel helt fint.

Hva gjør jeg når en eller flere referanser i tidsskriftlista har full tittel og ikke 
standard forkortelse?

Hvis du ikke vil forsøke å løse dette problemet selv via sjekklista nedenfor, kan du ta 
kontakt med Medisinsk bibliotek for å få hjelp.

1. Er stilen du bruker korrekt programmert?

Din valgte stil må være programmert til å bruke forkortelser. Dette kan du sjekke på 
følgende måte i EndNote (de aktuelle stilen må være valgt som stil i EndNote):

Edit  Output Styles  Edit «stilens navn»

Klikk på ”Journal Names” (1). Er 
”Abbreviation 1” (2) valgt, er stilen 
korrekt programmert. Gå da til pkt. 2 i 
denne veiledningen.

Er et av de andre alternativene valgt, hak 
av for ”Abbrevation 1” (2).

Avslutt redigeringsvinduet ved å klikke på 
X i øvre, høyre hjørne og svar ja til å 
lagre.
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Klikk på «Update Citations and Bibliography» i Word’s EndNotemeny og se om 
den/de aktuelle referansene nå blir korrekte med standard forkortelse.

Ta kontakt med oss hvis du vil ha hjelp til å sjekke stilprogrammeringen.



2. Har du aktivert EndNote’s liste over medisinske tidsskriftnavn og standard 
forkortelser (term list) for biblioteket ditt?

EndNote er ikke i stand til å gi deg standard forkortelser for alle tidsskrifter uten at du 
har knyttet en tidsskriftliste (term list) til biblioteket ditt. Dette er fagspesifikke lister 
over tidsskriftnavn med standardforkortelser. Lista for medisin inneholder over 13 
000 titler (X6 ). Det følger flere slike tidsskrift-lister med EndNote, men du må 
aktivere den mest relevante liste for biblioteket ditt (NB! aktiver kun en liste). For 
andre fagområder finnes det også alternative lister på nettet.

Du kan sjekke om du har aktivert tidsskriftliste på følgende måte i EndNote:

Tools  Open Term List Journals Term List

Du får nå se hvilke tidsskrifter du har i din term liste. Er antallet titler høyere enn 
8900, er term lista for medisin aktivert (gå da til pkt. 3 i veiledningen). Er antallet 
langt lavere enn 8900, har du ikke aktivert lista.

Informasjon om hvordan du kan få aktivert tidsskriftlista i ettertid finner du i denne 
veiledningen:

http://www.ntnu.no/ub/fagside2/medisin/kurs/pdf/endnote_termlist2.pdf

Klikk på «Update Citations and Bibliography» i Word’s EndNotemeny og se om 
den/de aktuelle referansene nå blir korrekte med standard forkortelse.

3. Har du lagt inn referanser manuelt i biblioteket ditt kan manglende 
forkortelse skyldes at tidsskriftnavnet er skrevet feil?

Har du fortsatt noen enkeltreferanser som mangler standard forkortelse i referanse-
lista, kan dette skyldes at du har skrevet inn tidsskriftnavnet feil i referansen 
tidsskriftfelt i forbindelse med manuell innlegging av referansen (referanser som er 
importert fra databaser og lignende har sjeldent skrivefeil).

Åpne referansen(e) som mangler forkortelse i biblioteket ved å dobbeltklikke på den. 
Sjekk at tidsskriftnavnet er skrevet korrekt. Rett opp eventuelle feil og lukk og lagre 
referansen(e).

Klikk på «Update Citations and Bibliography» i Word’s EndNotemeny og se om 
den/de aktuelle referansene nå blir korrekte med standard forkortelse.
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Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU 
Sist oppdatert: 10.04.14.

4. Standard forkortelse mangler fordi tidsskriftet i referansen ikke finnes i den 
aktiverte tidsskriftlista.

EndNote’s tidsskriftlista for medisin er omfattende, men nå og da vil det dukke opp 
tidsskrifter som mangler denne lista. Disse vil ikke få standard forkortelse i og med at 
denne mangler i term lista. Dette kan du løse på følgende måte:

Tools  Open Term List  Journals Term List

Bla deg ned til tidsskriftet som ikke har blitt forkortet og merk dette. Klikk deretter på 
«Edit-knappen» til høyre.

Tidsskriftet vil kun ha innhold i «Full Journal» 
og ikke i andre felter.

Finn standard forkortelse i PubMed og legg 
denne inn i «Abbreviation 1» (1) med punktum 
etter forkortede ord. Legg forkortelsen også inn 
i «Abbreviation 2» (2) uten punktum.

Avslutt med «OK».

Gjenta denne fremgangsmåten for andre 
tidsskrift som også mangler forkortelse.

Klikk på «Update Citations and Bibliography» i 
Word’s EndNotemeny og se om den/de aktuelle 
referansene nå blir korrekte med standard 
forkortelse.

Denne veiledningen presenterer hovedårsakene til at en eller flere referanser i ei 
referanseliste ikke får standard forkortelser ved bruk av EndNote. Har du fortsatt 
referanser med manglende forkortelser etter å gå gått igjennom denne sjekklista, 
kan du ta kontakt med biblioteket for å få hjelp til å løse problemet. 


