
EndNote-stil for Tidsskrift for den norske 

legeforening 

Vi har forsøkt å lage en EndNote stil som kan benyttes når man ønsker å publisere i Tidsskrift for 

den norske legeforening. Stilen er basert på Vancouverstilen, men er modifisert i forhold til en 

del krav som Tidsskriftet har. Det har ikke vært mulig å lage en stil som klarer å automatisk takle 

alle disse kravene, og det er derfor nødvendig for brukerne å gjøre manuelle endringer i selve 

referansene i EndNote slik at disse fremkommer korrekt i referanselista. 

Det finnes nå en stil for Tidsskriftet i EndNotes stildatabase på nettet. Stilen heter "Journal of the 

Norwegian Medical Association". Stiler virker å være forholdsvis korrekt, men har engelske 

benevnelser på sidetall, redaktør, utgave o.l. Vår stil har norske benevnelser. 

I Tidsskriftets stil blir heftenummer (Issue) droppet (kun volumnummer skal vises). Noen 

tidsskrifter bruker imidlertid ikke volumnummer og har kun en heftenummerering. I disse 

tilfellene, må heftenummer legges inn manuelt i referansens volumfelt i EndNote på denne 

måten: 

nr. [heftenr] 

Eksempel: nr. 12 

Det samme gjelder for supplementsartikler. Tidsskriftet ønsker at dette skal oppgis bak 

volumnummer i en parentes. Dette må også legges inn manuelt i referansens volumfeltet i 

EndNote bak volumnummeret på denne måten: 

[volumnr.] (suppl [suppl.nr.]) 

Eksempel: 45 (suppl 345) 

NB! Det er viktig at man gjør om de manuelle endringene nevnt ovenfor hvis man senere 

skal bruke referansene i tidsskrift med andre stiler! Gjøres ikke dette, vil det bli feil i 

referanselista i de nye manuskriptene.  

Åpne EndNote og klikk deretter på lenka nedenfor (kopier lenka inn i en nettleser hvis direkte 

klikk ikke fungerer), og velg «Open». 

http://folk.ntnu.no/janove/medbib/endnotefilter/tidsskrift_norske_legeforening.ens 
[Sist oppdatert: 05.09.11] 

Stilen «tidsskrift_norske_legeforening» vil nå åpne seg i EndNote i redigeringsmodus. 

Velg File –> Save As –> Endre navnet til Tidsskrift Norske Legeforening og avslutt med 

«Save». EndNote vil nå sørge for at fila blir lagret på korrekt sted. 

Lukk vinduet ved å klikke på krysset øverst til høyre. 

http://folk.ntnu.no/janove/medbib/endnotefilter/tidsskrift_norske_legeforening.ens


Stilen vil nå være tilgjengelig på vanlig måte via «Format Bibliography» i Word eller via «Select 

Another Style» i EndNote. 

Så vidt vi kan se, er stilen i henhold til Tidsskriftets krav [Sist sjekket 29.05.18]. Feil i forhold til 

tidsskriftets krav ved bruk av stilen kan skyldes feil i referansene som brukes. Importerte 

referanser kan noen ganger bli importert feil fra fagdatabasene. Det er derfor svært viktig at man 

sjekker alle referansene i referanselista for eventuelle feil før man sender manuskriptet til 

publisering. Mistenkes feil med stilen er det viktig at vi får tilbakemelding om dette. 

Vi ber om tilbakemeldinger om eventuelle feil eller mangler ved stilen. Disse, samt eventuelle 

spørsmål kan rettes til  72 57 66 80 eller post@bmh.ntnu.no. 

Stilen og denne informasjonssiden vil bli oppdatert hvis feil eller endringer oppdages. 

Sist oppdatert: 29.05.18 
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