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

Denne veiledningen gjelder for EndNote X6 og senere versjoner. Fremgangsmåten er testet 
med Firefox, Internet Explorer og Google Chrome. X6 for Mac er ikke utgitt ennå, og vi har 
derfor ikke testet Safari i denne omgang.

Direkte import av referanser fra PubMed ved 
bruk av EndNote X6 og senere versjoner.

Gjør søk i PubMed. Hak av artikler som du ønsker å ta inn i EndNote. Deretter 
velges «Citation Manager» (1) fra ”Send to” menyen (2).  Avslutt med 
”Create File” (3).
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Bruker du Internet Explorer importeres 
referansene nå rett inn i biblioteket ditt 
(se figur neste side).

Bruker du Firefox, må du klikke ”OK” 
(4) i dialogvinduet vist til venstre og 
deretter importeres referansene rett inn 
i biblioteket ditt. NB! Velg «Open with» 
(5) hvis dette ikke kommer automatisk.

Bruker du Google Chrome må du 
klikke "Åpne" eller "Åpne alltid …" 
(6) for den nedlastede fila som ligger 
nede til venstre i vinduet.
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Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU
Sist oppdatert: 06.11.14

EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene (7). Det er lurt å åpne 
et par av referansene for å sjekke at importen er korrekt (sjekk at de ulike referanse-
dataene er kommet inn i korrekt felt). Vår erfaring er at importer fra PubMed som 
regel fungerer svært bra.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  
den valgte bibliotekfila.

Sitter du og søker i PubMed på en PC uten tilgang til EndNote og ønsker å ta vare 
på referanser for senere import til EndNote, kan du lagre en fil for eksport. Dette er 
forklart i veieldningen "Import av referanser fra PubMed (NLM) via mellomlagring 
(gjelder for alle versjoner)" på EndNotesiden vår.
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Bruker du Safari på en Mac vil nettleseren automatisk laste ned importfila i 
nedlastninger. Du må gå til Finder og finne igjen importfila (har endingen .nbib). 
Høyreklikk på fila og velge Åpne  Åpne med annet. Deretter må du finne 
EndNotemappa under Programmer og velge oppstartfila for EndNote. Referansene 
vil nå bli lastet inn i biblioteket ditt (7). Synes du dette blir tungvint kan du forsøke 
Firefox for Mac.


