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Ved import af referencer 
I takt med at du får flere og flere referencer overført til RefWorks vil det være en god idé at organisere 

dem i mapper/foldere 

Ved direkte eksport lægges referencerne altid i folderen ”Last Imported”, og du skal bagefter lægge 

referencer over i relevante foldere 

Direkte eksport er muligt fra mange databaser og også fra nogle tidsskrifters hjemmesider. Se evt 

mere her: https://www.refworks.com/content/products/direct_export.asp  

 

Ved importering via en tekstfil, f.eks. fra PubMed, har du mulighed for at vælge en af dine eksisterende 

foldere, eller lave en ny folder inden du klikker på ”Import”.  

 

 

 

 

  

 

https://www.refworks.com/content/products/direct_export.asp


 

Fagbibliotek ▪ Hospitalsenhed Midt ▪ Heibergs Allé 2 ▪ DK-8800 Viborg ▪ Fagbibliotek@midt.rm.dk 
S i d e  | 3 

 

Opret en Folder 
 

 

Klik på ”New Folder” knappen øverst til venstre, eller på ikonet for foldere med det grønne + 

Skal alle referencerne i den samme mappe, sæt markøren i ”All in List” og før musen over til 

Folderikonet og vælg den folder du vil gemme referencerne i.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fagbibliotek ▪ Hospitalsenhed Midt ▪ Heibergs Allé 2 ▪ DK-8800 Viborg ▪ Fagbibliotek@midt.rm.dk 
S i d e  | 4 

 

 

Opret en undermappe 
Klik på fanebladet ”Organize Folders” 

Højreklik på den folder, du ønsker en undermappe til.  

Vælg ”Create Subfolder” 

 

Navngiv undermappen 

Klik på ”Create” 
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Fjern/søg efter dubletter 
Find dubletter Klik på ”View” og rul ned til ”Duplicates”  

Vælg om du vil søge efter ”Exact Duplicates” eller om det skal være ”Close duplicates”  

Exact Dublicates Finder dubletter på forfatter, titel og udgivelsesår. 

Close Dublicates En løs sammenligning på forfatter, titel og udgivelsesår, som hvis du f.eks. har 

indhentet samme reference fra 2 forskellige databaser (e.g. PubMed og Cinahl). 

 

Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder 
Klik på fanebladet ”Organize Folders” 

Højreklik på Folderen du vil tjekke for dubletter 
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Resultatet er listet sådan at dubletterne er parret. Det vil sige, den samme reference er der to gange, 

og den ene er markeret med et flueben.  RefWorks vil automatisk sætte flueben i den reference, som 

du tilføjede sidst i.e. den med det højese ”Ref ID” nummer. 

 

Når markøren er i ”Selected” kan dubletterne fjernes ved at klikke på det røde kryds 
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I boksen skal du bekræfte at du vil slette referencerne.  

 

Alternativt kan du fjerne dubletterne fra den pågældende mappe ved at trykke på . Dette kan være 

en god idé hvis du samler søgninger fra forskellige databaser og ønsker at gemme alle referencerne. 
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Vedhæfte filer 
Klik på ”Edit Reference” ikonet 

 

Under ”Attachments”  

Klik på ”Vælg fil” Find filen på din PC og vælg den 

Klik på ”Save Reference” 
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Herefter ligger filen gemt sammen med referencen. 
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Lave Deskriptorer = Egne emneord 
Du kan tilføje dine egne emneord til dine gemte referencer. På den måde kan du samle referencer, der 

handler om samme emne. 

 

Disse ”Descriptors” er søgbare. Det vil sige, at du hurtigt kan finde alle dem du har markeret med et 

bestemt ord. 

Klik på ”Search” i bjælken øverst og vælg ”By Descriptor” 
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Du kan søge ved at skrive søgeord i boksen, eller slå op i alfabetet 

Klik på det søgte emneord, og alle referencer med denne descriptor bliver vist.  
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Del dine referencer 
Hvis du skal dele referencer med andre, så har du forskellige muligheder. Vi har opstillet tre scenarier, 

hvor måderne man deler på er forskellige. 

Deling af en enkelt mappe 
Hvis du har en mappe med referencer, som du gerne vil gøre tilgængelig for andre, så kan du 

højreklikke på mappen og trykke på "Sharing" -> "Share Folder. Du kan også gå til "Organize & Share 

Folders" fanen og trykke på "Share"-ikonet ud for den ønskede mappe. Du får en URL, som du kan 

dele med dem du vil, og de kan derefter se og kopiere referencerne over i deres egen RefWorks konto. 
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Adgang med Read-only password 
Hvis du ønsker at give en person adgang til din konto, men uden at de kan få lov til at ændre i dine 

referencer, så kan du oprette et "Read-only" pasword. Vælg "Update Profile" i øverste højre hjørne og 

indtast det ønskede Read-only password. Brugernavnet er det samme, som det du selv anvender. 

Nu kan personer med koden se refencerne og anvende dem i Write-N-cite uden at du risikerer at de 

sletter noget. 

 

 

Opret en projektkonto 
Hvis I er flere om et projekt, hvor I alle skal kunne importere referencer og anvende dem i samme 

dokument, så anbefaler vi, at I opretter en ny konto. Man kan oprette flere konti til samme e-mail, så I 

kan oprette en konto for et specifikt projekt. Herefter kan I vælge om alle skal have det rigtige 

password eller om I vil gøre brug af Read-only funktionen. 

 

 

 


