
 

Abstrakt 

Siden 2001 har NSF`s Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS), på lik linje 

med andre nasjonale og internasjonale kongresser, sendt ut abstraktinvitasjoner til den årlige 

landskongressen. Dette har resultert i et godt og variert kongressprogram med muntlige 

presentasjoner og postere.    

NSF-LKS har utviklet en mal for utforming av abstrakt. Den skal være til hjelp for 

medlemmer som ønsker å presentere arbeidet sitt på landskongressene.  

Hensikten med abstrakt er å gi en kortfattet presentasjon av forskningsprosjekter, 

fagutviklings- og kvalitetsutviklingsprosjekter, sykepleieprosjekter, behandlingsmetoder og 

problemstillinger knyttet til en pasientgruppe. Planlagte, pågående eller ferdige prosjekter kan 

presenteres.  

Abstraktets innehold  

Abstraktet skal ha maks 250 ord (ekskludert tittel, forfattere og arbeidssted), skriftstørrelse 12 

i type Times New Roman og linjeavstand 1.5. Det skal være strukturert og inneholde: 

Tittel: Kan god være formet som et spørsmål og ha få ord. Den skal være fengende, skape 

nysgjerrighet og ha sammenheng med hovedtema (pasientgruppe, behandling, metode). 

Prosjektarbeidere: Presenter hovedforfatter og medforfattere av abstraktet. Forfatternes 

utdanningsinstitusjon og arbeidssted beskrives under. Marker alle tilknytninger med et 

opphøyet tall rett etter forfatterens navn og foran utdanningsinstitusjon og arbeidssted. 

Bakgrunn: Her presenteres begrunnelsen for prosjektet. Fortell ved bruk av tidligere forskning 

hvorfor dette er viktig og hva man allerede vet om temaet prosjektet omhandler.  

Bakgrunnen skal lede til hensikt/mål med prosjektet; hvilken problemstilling er det ønskelig å 

få svar på? 

Metode: Hvordan fremgangsmåte ble brukt for å svare på hensikt/mål med prosjektet?  

Her kan man blant annet beskrive hvilket design som ble brukt, setting, deltakere, 

inklusjonskriterier, hvordan og når informasjon ble innhentet og endepunkter. 

Resultater: Presenter resultatet, eventuelt foreløpige resultater. Er det et pågående prosjekt der 

resultater enda ikke foreligger, kan klinisk relevans/implikasjoner for praksis presenteres. 

Konklusjon: Gi en kort oppsummering av svaret på problemstillingen, samt implikasjoner for 

praksis basert på funnene som ble gjort. Hva er det viktigste budskapet for sykepleiefaget, 

pasientgruppen og samfunnet for øvrig? 

Nøkkelord: Tre til seks nøkkelord som beskriver hovedtema.  


