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

importerer til EndNote!

Direkte import av referanser fra nye PubMed

Gjør søk i PubMed. Klikk «Cite» (1) under referansen du ønsker å eksportere til 

EndNote. Velg deretter ”Download .nbib” (2) fra boksen som har åpnet seg. 

Hva som skjer videre er avhengig av nettleseren du bruker. I noen tilfeller 

overføres referansen direkte til EndNote. I andre tilfeller må du be om at 

eksportfila åpnes i EndNote. Se neste side for noen eksempler.   
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Import av enkeltreferanser:



Bruker du Firefox, må du klikke ”OK” (3) 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 …" (4) for den 

nedlastede fila som ligger nede til venstre i vinduet.

Bruker du Internet Explorer må du velge "Åpne" (5).

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). Dra 

deretter fila over til EndNote-ikonet nederst på skjermen. På noen Mac-er må du 

deretter bekrefte hvilket bibliotek som fila skal importeres til.. Referansene vil nå bli 

lastet inn i biblioteket ditt. Synes du dette blir tungvint kan du forsøke Firefox for 

Mac.

EndNote åpner nå en liste med den importerte referansen. 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  

biblioteket ditt.
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Import av flere referanser på en gang:

Gjør søk i PubMed. Hak av referansene som du ønsker å eksportere til EndNote. 

Velg  «Send to» (6) og deretter format «Citation manager" (7). Merk at du kan 

velge å importere hele trefflista ved å velge dette i Selection" (8). Velg deretter 

”Create file” (9). Hva som skjer videre er avhengig av nettleseren du bruker. I 

noen tilfeller overføres referansen direkte til EndNote. I andre tilfeller må du be om 

at eksportfila åpnes i EndNote. Se eksemplene på siden foran (3-5).

EndNote åpner nå en liste over kun de importerte referansene. 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.
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Denne veiledningen er laget av førstebibliotekar Jan Ove Rein, Bibliotek for medisin og helse, NTNU

Sist oppdatert: 19.03.20
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