Veiledning for skriving av abstrakt (sammendrag):
Et abstrakt er et kortfattet og presist sammendrag av prosjektet som man ønsker å presentere.
Lengde: Maksimalt 250 ord. Tittel og forfattere inngår ikke i antall ord.
Språk: Skrives fortrinnsvis på norsk, alternativt på engelsk.
Abstraktet bør skrives med innhold disponert som angitt nedenfor.
Innhold:
1) Tittel:
Tittelen bør være kort, konsis og fengende. Prøv å finne en tittel som skaper
nysgjerrighet. Den bør si noe om hensikten med eller hovedtema for prosjektet og
den kan gjerne røpe noe av resultatet. Du må få den som leser til å ville vite mer!
2) Forfattere, inkludert institusjonstilhørighet – strek under den som skal presentere
på konferansen:
Førsteforfatter: Etternavn, fornavn (1,2), andreforfatter: Etternavn, fornavn (x), osv.
1
Eks. Kreftavdelingen, Sykehuset i Møre og Romsdal, Ålesund.
2
Eks. Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og
helsevitenskap, NTNU, Trondheim
x
Nummereringen henviser til institusjonstilhørighet og fortsetter fortløpende.
Om to har samme tilhørighet får de samme nummer.
3) Bakgrunn/introduksjon:
Hva vet en allerede om temaet for prosjektet? Hva er begrunnelsen for å gjøre det
dere gjør/har gjort? Avslutt med kort presentasjon av hvilke(n) problemstilling(er)
prosjektet skal besvare. Angi hypotese dersom dette er relevant.
4) Metode/ design:
Hvordan gikk dere fram for å besvare problemstillingen? Beskriv hva dere planla å
gjøre. Dersom det var studiedeltagere, beskriv hvem og hvordan de ble rekruttert.
Beskriv hva som ble undersøkt og hvordan undersøkelsene ble gjort (metoder), og
hvordan informasjonen ble bearbeidet eller analysert (f.eks. statistikk).
Dersom det dreier seg om et helsetjenesteutviklingsprosjekt/forbedringsprosjekt,
beskriv hvordan tilbudet ble utviklet og/eller justert og eventuelle
samarbeidspartnere.
5) Resultat:
Hva fant dere? Hva ble oppnådd av ny kunnskap, erfaringer og/eller bedre
tilbud/tjenester? Hvis prosjektet ikke er kommet så langt at dere har konkrete
resultater å vise til, kan dere presentere foreløpige data som kan oppdateres i den
endelige presentasjonen eller beskrive mulig betydning av prosjektet.
6) Konklusjon:
Kort oppsummering av svaret på problemstillingen eller det som ble oppnådd. Hva
er det viktigste budskapet til det palliative miljøet? For hvem vil funnene deres ha
betydning? Dersom prosjektet er i startfasen, se punktet over.

