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Tiltaks- og forskningssammendrag (abstract) – instruksjoner 

 

Tidsfristen for innsending: i løpet av mandag 17. august 2015.  

 

Sammendrag sendes på epost: til leder av evalueringskomiteen: johan.lund@medisin.uio.no 

Den som sender inn sammendrag vil få bekreftelse at det er mottatt like etter innsendelsen. 

Sammendraget er ikke begrenset til konferansens hovedtema, andre folkehelsetema kan også 

beskrives. 

 

Fremstillingsmuligheter: Sammendragene vil bli vurdert til å bli presentert muntlig eller 

som poster, avhengig av hvor mange det vil bli. Dersom du har preferanser på en av disse to 

fremstillingsformene, vennligst opplys om det ved innsending. Posteren kan ha max. høyde 

140 cm og max bredde 100 cm. 

 

Evalueringsprosedyre: Alle innsendte sammendrag vil bli vurdert av en evalueringskomite 

på fem medlemmer. Følgende kriterier blir lagt til grunn: 

 

Tiltakssammendrag: 

1) Er tiltaket en nyvinning? 

2) Er tiltakets design passende eller egnet? 

3) Kan tiltaket brukes i andre kommuner/områder? 

4) Kan vi lære noe av dette? 

 

Forskningssammendrag: 

1) Er studiens design tilfredsstillende? 

2) Har data blitt samlet inn og analysert? 

3) Er resultater (foreløpige) oppgitt? 

4) Gir studien ny innsikt på folkehelseområdet? 

 

Sammendraget som får høyest skår på hver av disse typene blir premiert med 10 000 kroner 

med overrekkelse på slutten av konferansen. Sammendrag med lav skår kan ikke regne med å 

bli godkjent for fremstilling. 

 

Akseptering: Innsender av sammendraget vil bli informert om sammendraget er godkjent 

mandag 7. september. 

 

Deltakelse på konferansen: For å kunne presentere et sammendrag må du være registrert på 

konferansen. Fristen for å betale billigste konferanseavgift er 25. juli. Registrerer du deg etter 

den datoen må du opplyse om at ditt abstract er godkjent. Da vil du kunne betale den billigste 

avgiften. Det gjelder bare for den som presenterer abstractet, ikke medforfatterne. 

Dersom du ikke har registrert deg innen 5. oktober vil ditt sammendrag ikke komme med i 

programmet og ikke kunne presenteres på konferansen. 
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Retningslinjer for sammendrag (se også eksempler) 

 

 På første linje skrives hva slags sammendrag dette er, forsknings- eller 

tiltakssammendrag. 

 Sammendraget skal maksimalt inneholde 2 300 tegn (mellomrom inkludert, 

forfatternavn og institusjoner ekskludert), og må ikke overskride en side. Antall tegn 

oppgis i parentes på slutten av sammendraget. Send inn sammendraget i en Word-fil 

for å muliggjøre en senere endring i lay-out.  

 Innholdet i de enkelte avsnitt er omtalt i eksemplet. 

 Tittel: Vær kort og konsis og unngå undertitler så godt som mulig. Bruk ikke store 

bokstaver eller forkortelser i tittelen (unntatt i første ordet og egennavn). Tittel skrives 

i Times Roman 14, fet. 

 Det øvrige av sammendraget skrives i Times Roman 12. Noen overskrifter er med fet 

og noe med fet og kursiv, se eksemplet. 

 Presenterende forfatter: Skriv fornavnet og etternavnet fullt ut. Husk å ta med 

presenterende forfatter i listen over forfattere. 

 Presenterende forfatters epost skal skrives for å muliggjøre kommunikasjon.  

 Forfatteres navn skal skrives på følgende måte: Etternavn og initialer på fornavn, ikke 

komma mellom etternavn og fornavninitial(er). Dersom flere fornavn ikke komma 

mellom, men komma mellom forfatterne. Dersom det er flere enn en institusjonstil-

knytning, bruk numrene 1, 2, 3 etter fornavnsinitialene. Bruk institusjonens navn, by 

og eventuelt land. 

 Tabeller, figurer eller bilder skal ikke tas med i sammendraget. 

 Stiler: 

o Definerer alle forkortelser når du bruker dem første gangen. 

o Bruk ”%” med spesifikke målinger, slik som 2 %, men bruk ”prosent” når en 

kategori eller resultat presenteres, som for eksempel ”uttrykt i prosent av det 

hele”. 

o Dersom en prosentsats er gitt i tillegg til en teller og nevner, skal 

prosentandelen direkte følge telleren i parentes, slik som ”18 (86 %) av 

pasientene utviklet…” 

o Dersom konfidensintervaller presenteres, beskriv konfidensnivået og 

konfidenskoeffisienten med nedre og øvre grenser, som (95 % CI=1,32-4,56). 

 

Se for øvrig eksempler på tiltaks- og forskningssammendrag.  

 


