faglig

Fra prosjekt til presentasjon

Hvordan skrive
et abstract?
Dette er den andre i en serie artikler som trykkes i Ergoterapeuten fram til Norsk Fagkongress i
Ergoterapi i september 2013. Den første artikkelen handlet om planlegging av et fagutviklingsprosjekt
(nr. 2, 2012). De påfølgende artiklene vil omhandle hvordan man kan utforme en poster og hvordan
man kan utforme et muntlig framlegg. Hensikten med serien er å inspirere kolleger til å sette i gang
og/eller oppsummere fagutviklingsprosjekter som kan presenteres på kongressen.

AV IRMA PINXSTERHUIS

V

isjonen for Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2013 er:
«Styrke ergoterapeuter for nye samfunnsutfordringer». Fagkongressen vil veksle mellom plenumsforedrag,
parallellsesjoner, workshops og utstilling av posters.
Programkomiteen inviterer ergoterapeuter, ergoterapistudenter, lærere, ledere og forskere til å sende inn abstracts
til muntlige presentasjoner og posterpresentasjoner. Et
abstract er et sammendrag av et prosjekt man ønsker å presentere. Tema for presentasjonen er valgfritt, men bør
knyttes opp mot visjonen for fagkongressen.
Både muntlige presentasjoner og posterpresentasjoner
vil gi deg mulighet til å dele kunnskap med andre, få innspill og mulighet til å diskutere prosjektet, og knytte nyttige kontakter. I tillegg vil det gi deg mulighet til å markere
deg innenfor et fagområde. Å få antatt et abstract kan gjøre det lettere å få dekket deltakeravgift, telle positivt om
man skal søke om støtte til prosjektet og gjøre seg godt på
CV-en.
I denne artikkelen fokuseres det på hvordan du bør utforme et abstract av prosjektet som du ønsker å presentere
på Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2013.
Mal for utforming av abstracts
Programkomitéen har utarbeidet følgende mal som bør
følges ved utforming av abstracts:
Tittel: Prøv å finne en fengende tittel som skaper nysgjerIrma Pinxsterhuis jobber på ME/CFS-senteret på Oslo universitetssykehus og er
doktorgradsstipendiat. Hun er medlem
av programkomiteen for Norsk
Fagkongress i Ergoterapi i september
2013.
E post: irma.pinxsterhuis@getmail.no
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righet. Den bør si noe om hva hovedtema eller hensikt
med prosjektet er, men kan også røpe resultatet.
Prosjektmedarbeidere: List opp de som er ansvarlige i prosjektet og medforfattere i utarbeidelse av abstractet.
Arbeidssted: List opp arbeidssted til de hovedansvarlige.
Bakgrunn for prosjektet: Hva vet man allerede om det
temaet prosjektet omhandler, og hva er begrunnelsen for å
gjennomføre prosjektet?
Mål for prosjektet: Hva ønsket dere å oppnå, eventuelt hvilke problemstillinger ønsket dere å få svar på?
Metode: Hvordan gikk dere fram for å nå målet? Beskriv
for eksempel målgruppa, hvordan informasjon ble innhentet og bearbeidet eller analysert, hvordan tilbudet ble
utviklet eller justert, samt samarbeidspartnere.
Resultater: Hva var resultatet? Hva ble oppnådd av ny
kunnskap, erfaringer og/eller bedre tilbud eller tjenester?
Eventuelt kan dere beskrive foreløpige resultater, som kan
oppdateres i den endelige presentasjonen.
Konklusjon: Kort oppsummering av svaret på problemstillingen eller hva som ble oppnådd.
Konsekvenser for ergoterapeutisk praksis: Basert på resultatene av det som ble gjort: Hva er det viktigste budskapet
for ergoterapeuter, brukere av ergoterapitjenester og samfunnet for øvrig?
Nøkkelord: Skriv tre til fem nøkkelord som beskriver kjernetemaer eller metoder som ble brukt i prosjektet.
Maks. antall ord: 250 (ikke inkludert tittel, prosjektmedarbeidere og arbeidssted).
Levering og vurdering av abstracts
Abstracts sendes elektronisk senest 15. januar 2013 (følg
med på web og Facebook).
Det er ingen uenigheter om rettigheter til dette manuskriptet.

faglig

Norsk Fagkongress i Ergoterapi finner sted i
september 2013 i Oslo.

Programkomitéen avgjør om innsendt abstract leder til
et muntlig fremlegg eller en posterpresentasjon.
Tilbakemelding på godkjent/ikke godkjent abstract gis
innen 15. mars 2013. Lengden på muntlige fremlegg
vurderes av programkomitéen.Spørsmål kan rettes til:
Programkomitéen v/Irma Pinxsterhuis
E post: irpi@uus.no
q
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Et abstract
Et abstract er et sammendrag av et prosjekt man
ønsker å presentere. Det bør inneholde følgende elementer: Tittel, prosjektmedarbeidere, arbeidssted,
bakgrunn for porsjektet, mål for porsjektet, metode,
resultater, konklusjon og nøkkelord.
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