
 

 

Landsgruppen av helsesykepleiere 
Trygg, tydelig og tilgjengelig   

 
Fortell hva du har funnet ut - på Helsesykepleiekongressen! 
 
Invitasjon til å sende inn abstrakt 
Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) inviterer deg som medlem til å sende inn abstrakt av både 
forskningsresultater og prosjekt- eller praksiserfaringer som du ønsker å formidle. Noen av de innsendte 
abstraktene vil bli stilt ut under hele kongressen, og et utvalg vil også bli invitert til muntlig presentasjon. 
Innsendte abstrakt blir vurdert av en komite bestående av medlemmer fra sentralstyre i LaH.  
 
Praktisk informasjon:  

• Abstraktet består av et kort sammendrag strukturert etter introduksjon, metode, resultat og 
diskusjon/konklusjon på maks 250 ord.  

• Tittel for forfatter er ikke inkludert i ordtelling. Sett forfatter som eventuelt skal presentere i kursiv. 

• Innsendere oppfordres til å være ved sine postere i alle pauser for spørsmål og kommentarer.  

• Det vil ikke bli anledning til å ha bord eller annet utstyr ved posterpresentasjonen.  

• Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dekke reise, opphold og øvrige kostnader.  

• Det vil ikke være anledning til å gjøre vesentlige endringer etter at abstraktet er antatt. 

• Den beste posteren vil bli premiert med kr.1 000,-     
 
Send oss et abstrakt/sammendrag innen 30. juni på lah@nsf.no 
Tilbakemelding om poster og presentasjon vil bli gitt i løpet av uke 32 
 
 
Utforming av selve posteren 
En poster er en presentasjon av relevant kunnskap for kollegaer, og kan sammenlignes med en reklameplakat for det 
man ønsker å formidle. Bruk figurer og bilder.  
 
Størrelse 
Format A0, deltageren tar med posteren fysisk til kongressen. LaH vil være behjelpelig med oppheng. For de som skal 
ha presentasjon, ha en digital utgave av posteren klar som kan vises under presentasjonen (f.eks. power point/pdf). 
 
Tittelen 
En god og dekkende tittel er viktig. Denne skal lokke til interesse for det du vil formidle og den må være lik abstraktet du 
har sendt inn.  
 
Forfatterne 
Under tittel fører du opp navn, yrkestittel og faglig tilknytting/organisasjon til forfatterne, samt kontaktinformasjon         
(e-post) til korresponderende forfatter nederst på posteren.  
 
Introduksjon 
Introduksjonen skal kort fortelle om bakgrunnen for arbeidet og hva du ville at arbeidet ditt skulle vurdere, påvise eller 
avvise. Hva handler prosjektet om? Hvorfor er det viktig?  
 
Metode 
Fortell kort om metode eller arbeidsmåter som er benyttet 
 
Resultat 
Du trenger ikke ta med alle detaljer. List opp de viktigste resultatene oversiktlig og kortfattet. Fortrinnsvis bør man bruke 
diagram for å vise resultat: bilder og figurer kan langt på vei erstatte tekst, samtidig som det er et blikkfang. Hvis du ikke 
har kommet så langt at du har resultater, ta med mål og mulig implikasjoner.  
 
Diskusjon/konklusjon 
Konklusjonen kan presenteres lett synlig i stikkordsform. Diskuter eventuelt kort din konklusjon, med korte argument for 
konklusjonen. Konklusjonen skal henge sammen med bakgrunn. Hvorfor er funnene viktig? 
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