Harvard – UCN bibliotekets vejledning og eksempelsamling
(eksempler udført på engelsk)

Websider og andre onlinematerialer
Kildehenvisning/citation

Bibliografi/Referenceliste

Del af en hjemmeside

Hjemmesidens ophav, Udgivelsesår. Titel. [Online]. [citationsdato]. Tilgængelighed:

(Region Hovedstaden. Enhed
for evaluering og brugerinddragelse 2015)

Region Hovedstaden. Enhed for evaluering og brugerinddragelse, 2015. Feedbackmøder
med patienter: En metode til at høre patienters oplevelser direkte. [Online]. [Accessed 6
June 2017]. Available from: http://patientoplevelser.dk/ydelser/feedbackmoederpatienter.

Blogindlæg

Indlægsforfatter, Udgivelsesår. Indlægstitel. Blogtitel. Udgivelsesdag. [Blog].
[citationsdato]. Tilgængelighed:

(Bason 2016)

Bason, C., 2016. Danmarks designere kan redde sundhedsvæsenet. Mandag Morgen:
Opinion. 25 August. [Blog]. [Accessed 6 June 2017]. Available from: https://
www.mm.dk/blog/danmarks-designere-kan-redde-sundhedssektoren/.

Podcast

Efternavn Initial.(er)., Udgivelsesår. Episodetitel. Podcasttitel. [Podcast]. Udgivelsesdag.
[citationsdato]. Tilgængelighed:

(Starck 2014)

Starck, M., 2014. Aktiv Sundhed - en effektiv medicin mod sygdom. Sundhed på P1.
[Podcast]. 1 September. [Accessed 6 June 2017]. Available from: http://www.dr.dk/
radio/ondemand/p1/sundhed-pa-p1-130#!/00:00.

Videocast/Youtube/ Streaming/

Brugernavn/bidragyder, Udgivelsesår. Titel. Evt. Serietitel. [Online]. [citationsdato].
Tilgængelighed:

(UCN Teaching Tube 2014)

UCN Teaching Tube, 2014. Sådan søger du på emneord i PubMed. [Online Video].
[Accessed 26 June 2017]. Available from: https://youtu.be/GPiAMdBty-w.

Der findes mange udførlige Harvard standard-eksempelsamlinger på internettet, heriblandt Anglia Ruskin University, University
Library (2017) og Leeds University Library (2017). Sammenlignes de forskellige standarder, bliver det tydeligt at grundprincipperne er de samme, men at de varierer en anelse fra hinanden. Denne mulighed for variation er med til at gøre systemet mere
smidigt, men kan også forvirre med alle valgmulighederne. Denne eksempelsamling understøtter den Harvard UCN standard,
der findes i referenceprogrammet RefWorks. Det er tilladt at bruge en anden Harvard standard. Under referencelisten anføres
hvilken standard der er benyttet (UCN 2018, p. 5).

Regler for kildehenvisninger og referencer
Når der i teksten henvises til noget som ikke er almen viden, f.eks. en teori eller et resultat fra en undersøgelse, skal der ved
hjælp af en kildehenvisning henvises til den reference denne viden stammer fra.
En reference består af bibliografiske data, som muliggør genfinding af den originale kilde. Referencer samles i referencelisten
⚫ Referencelisten indeholder oplysninger om alle kilder brugt i teksten/opgaven
⚫ For at undgå anklager om plagiering SKAL kildehenvisninger og referencer være korrekte.
⚫

Citater m.m.:
Korte og lange citater angives forskelligt. Korte citater f.eks. på max. 2 linjer eller max. 40 ord markeres med anførselstegn.
Strækker citatet sig over det bestemte max, skal citatet indrykkes, med en ekstra linje over og under citatet.
Det anbefales at læse om citater, parafraser og kildehåndtering i øvrigt i metodebøger, som f.eks. Den gode opgave af Rienecker & Jørgensen (2017).

Kildehenvisninger:
Citater, parafraser og anden gengivelse af tekst markeres med kildehenvisninger umiddelbart før eller efter den indsatte tekst.
Der er variationsmuligheder som kan være med til at øge læsevenligheden.
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Reference standard: UCN Harvard september 2018 engelsk

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til a kigge forbi

Harvard kendetegnes ved at benytte navne-år metoden, med mulighed for at henvise til specifikke sidetal.
Forfatter (kun efternavn) og årstal adskilles med et mellemrum (Jones 2010).
Årstal og et enkelt sidetal adskilles med komma og mellemrum (Jones 2010, p. 37).
⚫ Afsnit der strækker sig over flere sider (Jones 2010, pp. 37-39). Sidetal forkortes IKKE indenfor samme 10’er, 100’er m.m.
⚫ Hvis sidetal er romertal (Jones 2010, xi)
⚫ Hvis en kildehenvisning har 2 forfattere adskilles forfatterne med & (Jones & Smith 2011)
⚫ Hvis en kildehenvisning har 3 eller flere forfattere nævnes kun den første, efterfulgt af et al. (Jones et al. 2013)
⚫ Henvises til mere end 1 kilde sættes disse alfabetisk og adskilles med semikolon (Jones 2010; Smith 2012)
⚫ flere kilder fra samme forfatter adskilles med komma. (Jones 2010, 2012)
⚫ Flere kilder fra samme forfatter(e) med samme årstal. Tilføj bogstavet a ved første kilde, b ved næste kilde og så fremdeles.
(Jones 2010a; Jones 2010b)
⚫ Flere kilder fra samme forfatter kombineret med en anden kilde. Adskil samme forfatter med komma og næste forfatter
med semikolon (Jones 2010a, 2010b; Smith 2012)
⚫ Hvis der benyttes forskellige kilder med samme efternavn tilføjes initial. Er initialerne identiske tilføjes fornavn (J. Jones
2010; M. Jones 2012; Smith 2011) (Jim Jones 2010; Joe Jones 2012; Smith 2011)
⚫ Hvis forfatter skrives i teksten er det kun nødvendigt at skrive årstal og eventuelle sidetal i parentesen: Jones (2010, p. 37)
henviser til påstanden ”………..”
⚫ Ved lovmateriale skrives titel i stedet for forfatter/ministerium og årstal eventuelt efterfulgt af specifikt kapitel eller paragraf
og evt. stk. Kapitel: (Sundhedsloven 2018, c.5). Paragraf og stk.: (Sundhedsloven 2018, 18(2))
⚫
⚫

Referenceliste:
Udarbejdet september 2017
Opdateret januar 2020

⚫
⚫
⚫

Referencelisten skal have titlen Referenceliste eller References.
Referencerne står alfabetisk i referencelisten
Hver reference adskilles med enkelt linjeafstand.

Artikler

Bøger
Kildehenvisning/citation

Bibliografi/Referenceliste

Generelle regler

- Efternavn og initialer adskilles med komma. Initialer adskilles med punktummer
- Rækkefølge på forfattere følger materialets rækkefølge
- Titel og undertitel adskilles med kolon med mindre andet allerede er angivet
- Værtspublikation skrives med kursiv
- 1. udgave/version anføres aldrig.
- Udgivelsesår er identisk med udgavens 1. oplag.
- Ved tvivl om udgivelsessted sættes dette i skarp parentes. Ex: [Kbh.]
- Citationsdato kan anføres efter metode af eget ønske. Denne metode følges konsekvent igennem hele referencelisten
Efternavn, Initial.(er)., Udgivelsesår. Titel. Udgave. Udgivelsessted: Forlag.

Bog med 1 forfatter
(Rosdahl 2013)
Bog med 2 forfattere

Rosdahl, G., 2013. Den motiverende samtale i teori og praksis. Kbh.: Munksgaard.
Efternavn, Initial.(er). & Efternavn, Initial.(er)., Udgivelsesår. Titel. Udgave. Udgivelsessted: Forlag.
- Forfatter adskilles med &

(Miller & Rollnick 2014)

Miller, W.R. & Rollnick, S., 2014. Den motiverende samtale: støtte til forandring. 2nd ed. Kbh.:
Hans Reitzel.
Som udgangspunkt skal alle forfattere anføres. I de tilfælde hvor antallet er meget stort, kan der i
samråd med vejleder forkortes med et al. efter max antal forfatter
- Forfatter adskilles med komma, dog altid med & inden sidste forfatter

Bog med 3 eller flere forfattere/redaktører

(Sand et al. 2015)
Bog med organisation som
forfatter
(Sundhedsstyrelsen 2016)

Sand, O., Haug, E., Sjaastad, Ø.V. & Bjålie, J.G., 2015. Menneskets anatomi og fysiologi. 3rd ed.
Kbh.: Gad.
Organisation, Udgivelsesår. Titel. Udgave. Udgivelsessted: Forlag.
Sundhedsstyrelsen, 2016. Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
[Kbh.]: Sundhedsstyrelsen.

Redigeret bog

Efternavn Initial.(er). & Efternavn Initial.(er)., ed(s)., Udgivelsesår. Titel. Udgave. Udgivelsessted:
Forlag.

(Jensen et al. 2013)

Jensen, T.S., Dahl, J.B. & Arendt-Nielsen, L., eds., 2013. Smerter : baggrund, evidens og behand-

Kapitel i en redigeret bog

Kapitlets Forfatter(e), Udgivelsesår. Kapitles titel. In: Bogens redaktør(er), ed(s). Bogens titel.
Udgave. Udgivelsessted: Forlag, Sidetal
- Ved redaktør(er) skrives initialer først

(Bech et al. 2013)

Bech, P., Olsen, R.O. & Gormsen, L., 2013. Smerter, angst og depression. In: T. Staehelin Jensen,
J.B. Dahl & L. Arendt-Nielsen, eds. Smerter: baggrund, evidens og behandling. 3rd ed. Kbh.: FADL,
pp. 283-297.
Forfatter/Organisation, Udgivelsesår. Titel. [Online]. Version. Udgivelsested: Forlag.
[citationsdato]. Tilgængelighed:

Onlinepublikation

(Sundhedsstyrelsen 2016)
Herunder regnes PDF-filer og
filer i lignende format
Afhandling
(Sørensen 2015)

Sundhedsstyrelsen, 2016. Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
[Online]. [Kbh.]: Sundhedsstyrelsen. [Accessed 5 April 2017]. Available from: https://
sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/
media/23A6190B27B64822AB93B319903DDBB0.ashx.
Efternavn, Initial.(er)., Udgivelsesår. Titel. Afhandlingstype. Akademisk institution
Sørensen, B.B., 2015. Sociale relationer og fysiske rammers betydning for ændring af unges praksisser. Ph.D. thesis. Syddansk Universitet.

Kildehenvisning/citation

Bibliografi/Referenceliste

Generelle regler

- Ved adgang via UCN eller tvivl om adgangsforhold, bruges i stedet kategorierne Artikel eller
Artikel med DOI. Kategorien Onlineartikel bør kun benyttes ved GRATIS tilgængelige artikler.
- Tidsskriftstitlen skal IKKE forkortes
- Sidetal forkortes IKKE

Artikel

Efternavn Initial.(er)., Efternavn Initial.(er). & Efternavn Initial.(er)., Udgivelsesår. Artikeltitel.
Tidsskriftstitel. volumen/årgang(nummer), sidetal.
- se under bøger eksempler for 1 forfatter og 2 forfattere

(Steihaug et al. 2016)

Steihaug, S., Lippestad, J.W. & Werner, A., 2016. Between ideals and reality in home-based
rehabilitation. Scandinavian journal of primary health care. 34(1), pp. 46-54.
- Som udgangspunkt skal alle forfattere anføres. I de tilfælde hvor antallet er meget stort, kan
der i samråd med vejleder forkortes med et al. efter max antal forfattere.

Artikel med mange forfattere

(Hammer et al. 2017)

Hammer, A., Petersen, L.K., Rolving, N., Boxill, M.F., Kallesøe, K.H., Becker, S., Fredberg, U.,
Sørensen, V.N., Rask, C.U., Fink, P.K. & Blaakær, J., 2016. Bivirkninger, som formodes at skyldes
HPV-vaccination i Danmark. Ugeskrift for læger. 178(13), pp. 1239-1243.

Onlineartikel

Efternavn Initial.(er)., Efternavn Initial.(er). & Efternavn Initial.(er)., Udgivelsesår. Artikeltitel.
Tidsskriftstitel. [Online]. volumen/årgang(nummer), sidetal. [citationsdato]. Tilgængelighed:

(Steihaug et al. 2016)

Steihaug, S., Lippestad, J.W. & Werner, A., 2016. Between ideals and reality in home-based
rehabilitation. Scandinavian journal of primary health care. [Online]. 34(1), pp. 46-54. [Accessed
6 June 2017]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911023/pdf/
ipri-34-46.pdf.

Artikel med DOI

Efternavn Initial.(er)., Efternavn Initial.(er). & Efternavn Initial.(er)., Udgivelsesår. Artikeltitel.
Tidsskriftstitel. volumen/årgang(nummer), sidetal. doi:

(Steihaug et al. 2016)

Steihaug, S., Lippestad, J.W. & Werner, A., 2016. Between ideals and reality in home-based
rehabilitation. Scandinavian journal of primary health care. 34(1), pp. 46-54. doi:
10.3109/02813432.2015.1132888.

Avisartikel

Efternavn Initial.(er)., Udgivelsesår. Artikeltitel. Avistitel. udgivelsesdag. Sidetal
- Undlad sidetal ved online avisartikel

(Ostrynski 2016)

Ostrynski, N., 2016. Sundhed er blevet en slagmark. Berlingske tidende. 6 November, p. 4.

(Nielsen 2016)

Nielsen, J., 2016. Vi har glemt den mentale sundhed. Kristeligt dagblad. [Online]. 9 November.
[Accessed 14 August 2017]. Available from: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/vi-harglemt-den-mentale-sundhed.

Lovmateriale
Kildehenvisning/citation

Bibliografi/Referenceliste

Generelle regler

- Brug kort titel, hvis en sådan eksisterer. F.eks. Sundhedsloven i stedet for Bekendtgørelse af
sundhedsloven
Titel årstal. (Lovtype lovnummer). Udgivelsessted: Udgiver.

Danske love, bekendtgørelser
m.m.
(Sundhedsloven 2016)

Efternavn, Initial.(er)., Udgivelsesår. Titel. Afhandlingstype.[Online]. Akademisk institution.
[citationsdato]. Tilgængelighed:
(Sundhedsloven 2016)
(Pedersen 2013)

Pedersen, P.V., 2013. Marginal health: social relations, health and well-being among socially
marginalized people in Denmark. Ph.D. thesis. [Online]. University of Southern Denmark.
[Accessed 6 June 2017]. Available from: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/
phd_thesis_pia_vivian_pedersen_e-pub.pdf.

Sundhedsloven 2018. (LBK nr 191). Kbh: Sundheds- og ældreministeriet.
Titel årstal. (Lovtype lovnummer). [Online]. Udgivelsessted: Udgiver. [citationsdato]. Tilgængelighed:
Sundhedsloven 2018. (LBK nr 191). [Online]. Kbh: Sundheds- og ældreministeriet. [Accessed
29.08.2018]. Available from: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871

