
Cochrane filteret som følger med EndNote virker stort sett OK, men det kan være lurt 

å sjekke importerte referanser da ikke alle data havner på korrekt sted hver gang. 

Referanser med feil kan manuelt rettes opp i EndNote etter import.

Import av referanser fra Cochrane Library

! Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du 

gjør større endringer eller importer til EndNote!

Hak av hvilke referanser som skal eksporteres (1) og velg ”Export Selected

Citations(s) ” (2). Du kan også eksportere alle referansene i trefflista ved å velge 

”Select All” (3). Det er også mulig å eksportere en referanse når du er på 

artikkelnivå via "Cite this review" (4). Se neste side for videre fremgangsmåte.
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Velg "EndNote" (5) og klikk på 

"Abstract" (6) hvis du ønsker 

dette inkludert i importen. Avslutt 

med "Download" (7).

Hva som skjer nå varierer fra 

nettleser til nettleser. Velg alltid 

alternativet om å åpne fila for å få 

importert de valgte referansene 

direkte inn i EndNote (8). Husk å 

sjekk om alle data er lagt inn på 

korrekt måte i biblioteket etterpå.

Får du spørsmål om å velge 

importfilter, Velg importfilteret 

«Cochrane Library (Wiley)» fra 

lista som presenteres (9). Riktig 

importfilter er nødvendig for at 

referansene skal bli korrekt 

importert til EndNote.

Avslutt med «Choose». 

Referansene importeres inn i 

biblioteket ditt.
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Importfilteret for Cochrane Library er ikke perfekt på grunn av inkonsistens i 

Cochrane-basen, og det kan være nødvendig å manuelt justere på noen av de 

importerte referansene. Dette gjør du ved å dobbeltklikke på aktuelle referanser i 

biblioteket ditt.

Velg ”Show all references” fra ”References” menyen for å se alle referansene i  

den valgte bibliotekfila.

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

Sist oppdatert: 01.02.19.


