
Forfatternavn blir feil i siteringer og/eller 

referanselista

Feil knyttet til forfatternavn i siteringer i teksten og/eller i referanselista skyldes 

nesten alltid feil innlegging av forfatternavn i biblioteket ditt. Denne veiledningen viser 

noen typiske eksempler på dette og tilhørende løsning.

To hovedregler for innlegging av forfatternavn:

1. Bruk følgende format for forfattere: Etternavn, Fornavn/initial

2. Hver forfatter skal ha ny linje

Eksempler på vanlige feil:

Jeg skal sitere en referanse der en organisasjon er forfatter og referansen blir 

feil i manuset mitt:

Organization WH. The end of the world. Journal of Apocalyptic Predictions. 

2012;10(2):12-6.

Løsning:

Organisasjoner må legges inn på følgende måte i forfatterfeltet med komma til sluttt:

World Health Organization. The end of the world. Journal of Apocalyptic Predictions. 

2012;10(2):12-6.

Organisasjoner som har komma i navnet legges inn på følgende måte med dobbelt 

komma:

Jeg bruker APA-stilen og noen siteringer får initialer i tillegg til etternavn:

Har du sitert to forskjellige forfattere med samme etternavn, er det korrekt at disse 

skal skilles med initialer.

Er siteringene fra samme forfatter, sjekk at forfatternavnet er lagt inn på nøyaktig 

samme måte i referansene i biblioteket. Hvis ikke, legg dem inn på samme måte og 

initialene vil forsvinne.



Forfatternavn kommer feil med fulle fornavn og etternavn som initialer:

Ola N, John D, Paris H. Author failure in EndNote. Journal of EndNote Education. 

2010;1(1):123-6.

Løsning:

Her er komma avglemt mellom etternavn og fornavn/initialer. Korrekt innleggings-

format er:

Nordmann O, Doe J, Hilton P. Author failure i EndNote. Journal of EndNote

Education. 2010;1(1):123-6.

Forfatternavn kommer feil med merkelige initialer:

Nordmann ODJH, Paris. Author failure in EndNote. Journal of EndNote Education. 

2010;1(1):123-6.

Løsning:

Denne type feil skyldes som regel at du har glemt at hver forfatter må ha ny linje i 

EndNote.

Nordmann O, Doe J, Hilton P. Author failure i EndNote. Journal of EndNote

Education. 2010;1(1):123-6.

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

Sist oppdatert: 06.03.20.

Har du fortsatt problemer med formateringen av forfatternavn i manuset 

ditt kan du ta kontakt med biblioteket på telefon 72 57 66 80 eller via 

epost post@bmh.ntnu.no.


