
 
 
 

Följande gäller för inlämning av bidrag till föreläsning 3-4 november 2020 
 

En föreläsning är ett muntligt föredrag i ett ämne eller presentation av något som är gjort, beskrivs gärna 

med sammanfattning av lärdomar och resultat. Här; i föredragande form med frågor efteråt i syfte att 

förklara begrepp och erfarenheterna för ett ämne/område eller utfört förbättringsarbete.  

Föreläsningen kan även väljas att ges i interaktiv form, där mindre utrymme ges för föreläsning och mer till 

diskussion och dialog med deltagarna, vänligen fyll i vilket format ni önskar nedan. 

 

Vänligen fyll i följande fält. 

 

Del 1: Ditt/Ert föreläsningsbidrag  

Titel (max 12 ord/70 tecken)  
Gör det attraktivt och beskrivande (om ditt bidrag 
kommer med är detta rubriken i programmet) 

  
 

 

Sammanfattande beskrivning (max 500 tecken)  
Ge en tydlig sammanfattande beskrivning av vad du 
vill berätta om och varför deltagare bör lyssna på 
detta 

  
 

 

 

Syfte/Mål 
Beskriv bakgrund och syfte/mål för det du vill beskriva 
 

 

Resultat som stödjer det som presenteras (max 1500 
tecken)  
Beskriv resultatet på det du vill berätta (arbetssätt, 
interventioner eller modeller som ni följt upp - beskriv 
vilka resultat det gett över tid?*  
 
*Ex. om du presenterar ett förbättringsarbete, ny 
modell eller angreppssätt – var beredd på att även 
visa data på vilken påverkan det har de haft ur ett 
eller flera perspektiv över tid 
 

 

Slutsatser/lärdomar 
Beskriv era lärdomar av betydelse för utvecklingen 
framåt  
 

 

Har ni involverat fler i det du vill berätta (patienter, 
brukare, närstående, studenter, annan verksamhet)? 
Beskriv gärna på vilket sätt och hur det bidrar i så fall 
 
 

 
 

Kryssa 
Ja/Nej 



 
 
 

Om patient/brukare, studenter eller från andra 
verksamheter deltagit i det du vill berätta, kommer 
de att delta i presentationen på konferensen?  
 

Kryssa 
Ja/Nej 

Kan det du vill berätta om bidra till jämlik hälsa?  
Beskriv hur olika målgruppers behov kan bli 
tillgodosedda (t.ex. unga, äldre, kvinnor, män, olika 
nationaliteter)  
 

 

Kryssa 
Ja/Nej 

Kan det du vill berätta om bidra till främjande och 
förebyggande hälsa?  
Beskriv hur. 

  
 

Kryssa 
Ja/Nej 

Ange om etiskt godkännande för forskning har gjorts 
inför arbetet (om det är relevant) 

Kryssa 

• Jag försäkrar att vi fått etiskt 
godkännande för 
förbättringsarbetet 

• Inget etiskt godkännande behövs 
för detta förbättringsarbete 

Har du nyligen presenterat detta på någon annan 
konferens? Om ja, beskriv när och plats 

  
 

 

Konferenstema  
Markera inom vilket av konferensens tema ditt bidrag 
bäst passar in.  

  
 

Kryssa 
1. Omställningen till en god och 

nära vård och omsorg 
2. Kunskapsstyrning 
3. Kompetensförsörjning 
4. Hälsa som strategi 
5. Tillgänglig vård och omsorg 
6. Patientsäkerhet 
7. Etablering och integration ur ett 

vård- och omsorgsperspektiv 
8. Leda förändring 
9. Metoder och modeller för 

förbättring 

Format och framställande 

Presentationsform och presentationens längd  
Beskriv i vilken form ditt bidrag kan framställas och 
hur lång tid ni önskar. Programkommittén försöker 
uppfylla önskemålen i mån av tid och utrymme, men 
det kan komma att ändras.  

Kryssa 
1. Föreläsande presentation - 

biosittning 
- 20 min 
- 30 min 

 

2. Interaktiv session - 
ö-sittning 

- 60 min  
- 90 min 

 
 



 
 
 

 
 

Interaktiv session  
Beskriv hur du planerar att utforma interaktiviteten i 
bidraget (t.ex. gruppdiskussioner, interaktion genom 
teknik).  
Beskriv om det finns några restriktioner för antal 
deltagare eller annat som vi bör känna till.  

 

Målgrupp deltagare Du kan välja flera alternativ  
Ange till vilken målgrupp er presentation i huvudsak 
vänder sig i till.  

Kryssa 
- Vård- och omsorgsprofessionen 
- Socialsekreterare/handläggare 
- Patienter, brukare, närstående 
- Studenter och lärosäten 
- Chefer/ledare 
- Verksamhetsutvecklare/ 
utvecklingsledare 
- Folkhälsostrateger 
- Patient- och brukarföreningar 
- Politiker 
- Myndigheter 
- Professionsföreningar 
 

Syftar framför allt till vilka verksamheter  
Du kan välja flera alternativ  

Kryssa 
Samverkan hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten ;  
- Ange berörda verksamheter/målgrupp 
Socialtjänsten  

- - Ange verksamhet/målgrupp 
Primärvård  

- - Ange verksamhet/målgrupp 
Kommunal vård och omsorg  

- - Ange verksamhet/målgrupp 
Specialiserad vård  

- - Ange verksamhet/målgrupp 
 

Syftar till vilken nivå  
 

Kryssa 

• Lätt (deltagare med lite eller inga 
förkunskaper av 
förbättringsarbete) 

• Medel (deltagare som har 
deltagit och lett 
förbättringsarbeten) 

• Avancerad (deltagare som lett 
och ansvarat för spridning av 
förbättringar i deras 
organisation)  
 



 
 
 

Dina uppgifter 

Presentatör 1  

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  

Presentatör 2 (vid behov) 

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  

Patient, brukare, närstående, student presentatör (om inte huvudpresentatör) 

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  

Ytterligare presentatörer (vid behov) 

Namn  

Organisation  

Email  

Tidigare erfarenheter av att tala och presentera för andra 

Beskriv presentatörernas tidigare erfarenheter av att 
tala och presentera för andra 
Ange om detta är första gången presentatören talar 
och presenterar på en konferens.  
 
 

 

Talar någon av dina presentatörer för någon annan 
organisation eller företag? Beskriv i så fall vilken 
 

 

 
 

 

 


