
Följande gäller för inlämning av förslag till poster  

Vi ber er fylla i följande fält (tips - förbered er genom att först skriva förslaget i ett worddokument).  

 

Kan ni inte fylla i alla rutor så fyller ni i det ni kan. Den insända förslaget kommer endast läsas av 

arbetsgrupperna. 

Del 1: Ditt bidrag 

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

 

Beskrivning (max 100 ord) 
Ge en tydlig sammanfattande beskrivning av vad du 
vill berätta om och varför deltagare bör lyssna på detta 

 

Resultat och evidens som stödjer det som 
presenteras (max 300 ord) 
Beskriv rubriken på resultaten och  

 Vad var er förändringshypotes? 

 Vad och hur har ni gjort? 

 Vilka resultat har de gett över tid?* 
*Ex. om ni presenterar en handläggningsprocess; visa 
data på vilken påverkan de haft ur olika perspektiv, hur 
många ni testat på, hur lång tid.  

 

Hur var patienter, brukare, anhöriga involverade i 
förbättringsarbetet? 

 

Kan ert förbättringsarbete bidra till jämlik hälsa? 
Beskriv hur olika målgruppers behov kan bli 
tillgodosedda (t.ex. unga, äldre, nyanlända, kvinnor, 
män) 

 

Kan ert förbättringsarbete bidra till främjande och 
förebyggande hälsa?  
Beskriv hur. 

 

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

 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. Klicka här för att se beskrivningar av 
temana. 

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  

Syftar framför allt till vilka verksamheter 
Du kan välja flera alternativ 

- Samverkande HSV och 
kommunal vård och omsorg 
kring gemensamma målgrupper 
(ange specifika verksamheter som 
är berörda) 

https://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/15622/Nya_temabeskrivningar_v11.11.pdf


- Primärvård (ange om specifika 
målgrupper är berörda) 

- Kommunal vård och omsorg 
(ange specifik verksamhet och om 
specifik målgrupp är berörda) 

- Specialiserad vård (ange 
vilken/vilka målgrupp & 
verksamhet) 
 

Dina uppgifter  

Presentatör 1   

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 100 ord)  

Email  

Presentatör 2 (vid behov)  

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 100 ord)  

Email  

Patient, brukare eller närstående presentatör (vid 
behov) 

 

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 100 ord)  

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. 
Beskriv upp till 3 tidigare evenemang där varje 
presentatör talat eller presenterat sina erfarenheter. 
Detta för att ge oss en bild av tidigare erfarenheter. 
 
Ange om detta är första gången presentatören talar 
och presenterar på en konferens.  
 

 

Talar någon av dina presentatörer för någon annan 
organisation eller företag än de uppgett i sina 
kontaktuppgifter? Beskriv i så fall vilken 

 

 

 


