Bygg ditt eget referensbibliotek

Vad är EndNote?
EndNote är ett referenshanteringsprogram:
-

där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe

-

som underlättar sortering och hantering av referenser då du exempelvis kan skapa
olika grupper av referenser, undvika dubbletter etc.

-

som underlättar arbetet med citeringar och referenslistor i Word eftersom du kan
infoga referenser från EndNote direkt in i Word och anpassa referensernas utformning
efter specifika referensmallar eller tidskrifters krav

Innehåll
1. Installera EndNote på din dator
2. Skapa ett EndNote-bibliotek
3. Sök i PubMed och importera referenserna till EndNote
4. Sök i Cinahl, Amed eller PsycInfo och importera till EndNote
5. Importera referenser till böcker och rapporter via Libris
6. Skriv in referenser manuellt
7. Sortera dina referenser i grupper
8. Sök upp och ta bort dubbletter i ditt EndNote-bibliotek
9. Bifoga artiklar i fulltext till referenserna i EndNote
10. Infoga citeringar och referenslista i ett Word-dokument
11. Viktigt att tänka på när du ska skicka iväg din text!

1. Installera EndNote på din dator
Du som arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
eller Södersjukhuset kan du få EndNote på din arbetsdator och privata dator.
Installera EndNote på din arbetsdator
Danderyds sjukhus, IT-support 556 00
Karolinska Universitetssjukhuset, IT-support 77777
Södersjukhuset, Helpdesk 1300
Installera EndNote på din privata dator (PC/Mac)
Kontakta biblioteket på ditt sjukhus för att få en installationsfil.
Danderyds sjukhus
biblioteket@ds.se
08-123 557 72

Karolinska Universitetssjukhuset
biblioteket@karolinska.se
Huddinge: 08-585 800 65
Solna: 08-517 741 32

Södersjukhuset
biblioteket@sodersjukhuset.se
08-616 16 42

2. Skapa ett EndNote-bibliotek
Öppna EndNote genom att gå till Start > Program > EndNote > EndNote Program
Första gången du öppnar EndNote, välj Create New Library för att skapa ett nytt bibliotek.
Namnge biblioteket och spara filen där du lätt kan hitta det igen.
Biblioteket består av en fil (.enl) och en mapp (.Data)

3. Sök i PubMed och importera referenserna till EndNote

Gå till PubMed
Skriv in dina sökord och klicka på Search

Bocka för de referenser du vill
flytta till ditt EndNote-bibliotek

Välj:
Send to
Citation manager
Create File
Öppna

4. Sök i Cinahl, Amed eller PsycInfo och importera till EndNote

Sök som vanligt och klicka på den
referens du vill spara till EndNote

Välj Exportera

Välj Direct Export i RIS-format
och klicka på Spara

Välj att Öppna

5. Importera referenser till böcker och rapporter via Libris
Gå till: libris.kb.se

Sök efter en bok eller rapport
Klicka på titeln
Välj SKAPA REFERENS

Ändra format till .RIS
Välj Spara som fil

Välj att Öppna filen

6. Skriv in referenser manuellt

Klicka på References > New Reference

Välj först vilken typ av
referens det är, t ex Book,
eller Web page

Du får upp ett formulär med olika
fält där du fyller i författare, årtal,
titel etc.
Fyll i de uppgifter du har om
referensen. Spara genom att
stänga fönstret.

7. Sortera dina referenser i grupper
En referens kan tillhöra flera grupper. Referenser som raderas från en grupp ligger fortfarande
kvar i All References.

Markera de referenser du vill
spara i en egen grupp
(håll inne Ctrl-knappen om du
vill markera mer än en referens)
Välj sedan:
Groups
Add References To
Create Group
Ge till sist gruppen ett namn.

8. Sök upp och ta bort dubbletter i ditt EndNote-bibliotek

Välj References > Find Duplicates

EndNote visar nu de
referenser som är dubbetter.
Välj vilken du vill spara
genom att klicka på
Keep the Record
Den andra referensen hamnar
i papperskorgen (Trash) i
vänstermenyn.

Du kan tömma papperskorgen genom att högerklicka på Trash och välj Empty Trash

9. Bifoga PDF-artiklar till referenserna i EndNote
Du kan bifoga artiklar till ditt EndNote-bibliotek på två olika sätt:
a. Lägg till en pdf-fil från din dator till ditt EndNote-bibliotek

Högerklicka på referensen och välj
File Attachment > Attach File
Leta reda på pdf-filen och klicka på
Öppna

b. EndNote söker efter PDF-artiklar på nätet

Markera dina referenser
Högerklicka och välj
Find Full Text

Om du öppnar PDFen kan du
göra kommentarer och stryka
under i texten

10. Infoga citeringar och referenslista i ett Word-dokument
I Word > klicka på fliken
EndNote. Börja med att välja
mall/stil för referenserna, t ex
Vancouver, APA eller en
specifik tidskrift

Skriv din text som
vanligt i Word.
Ställ markören i texten
där du vill infoga en
citering och gör ett
mellanslag.

Öppna ditt EndNote-bibliotek
Markera den referens du vill infoga i Word
(håll inne Ctrl-knappen om du vill markera
mer än en referens)
Klicka på Insert Citation (den röda pilen)

Citeringen hamnar i texten och
referenslistan skapas längst ner i
dokumentet
Du kan enkelt byta utseende/stil på
referenserna

11. Viktigt att tänka på när du ska skicka iväg din text!
Om du exempelvis ska skicka in en artikel till ett tidskriftsförlag, eller låta kollegor och
handledare granska din text, måste du göra en kopia av din text där du inte längre ha några
inbäddade EndNote-koder i texten, d v s ingen förbindelse till EndNote.
Välj Convert Citations and Bibliography
Convert to Plain Text
Svara OK på meddelandet
Nu sparas en kopia av texten som inte har
kvar någon koppling till EndNote.
Kopian kan du skicka till en tidskrift,
handledare etc.
OBS! Ha alltid kvar din ursprungliga text så
att du lätt kan göra ändringar i referenserna
med hjälp av EndNote.

Frågor?
Biblioteket på ditt sjukhus håller kurser och ger support i EndNote.
Danderyds sjukhus
biblioteket@ds.se
08-123 557 72

Karolinska Universitetssjukhuset
biblioteket@karolinska.se
Huddinge: 08-585 800 65
Solna: 08-517 741 32

Södersjukhuset
biblioteket@sodersjukhuset.se
08-616 16 42

