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ABSTRACT TIL AKUTTDAGENE 2017 
 

 

AKUTTDAGENE 2017 vil inneholde en sesjon der abstracts vil blir presentert som «frie 

foredrag», og inviterer herved medlemmer i NLAS og andre til å sende inn bidrag. 

Hensikten med dette er å synliggjøre prosjekt, vitenskapelige arbeid og fagutvikling innen 

akuttsykepleiefaget.  

Send abstract til akuttsykepleiere@gmail.com innen 15. Juni 2017 i pdf format. 

Innsender må kontrollere at de mottatt kvittering i returmail på mottatt abstract.  

 

Kriterier for innsendelse av abstract 
Innsendte abstract vil bli vurdert av en komiteen basert på angitte kriterier for innsendelse 

(se nedom). Komiteen er nedsatt av styret i NLAS. Innsendte abstract som ikke er i henhold 

til angitte kriterier vil ikke bli vurdert. Komiteen vil vurdere abstractene utefra relevansen 

for akuttsykepleiefaget, beskrivelsen av det som har blitt gjort, potensiell klinisk verdi, 

originalitet og generelt inntrykk. 

 

Format 
Skrifttype Times New Roman eller Calibri 

Skriftstørrelse 12 

Linjeavstand 1,5 

Språk Norsk eller engelsk 

Antall tegn/ord Maks 700 tegn/ord (inklusive overskrifter og tabeller). Informasjon 
om forfattere og kontaktinformasjon skal ikke inkluderes i antall 
tegn/ord 
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Innhold 
Overskrift Tittel skrives med store bokstaver 

Forfatter  Alle forfattere angis inklusive arbeidsted 

Presentasjon som «frie 
foredrag» 

Kontaktinformasjon til den person som kan presentere foredraget 
(mailadresse og mobilnummer) 

Innledning Presentasjon av problemstilling og hensikt med prosjektet 

Metode og design Beskrivelse av valg av metode og design 

Resultat Beskrivelse av hovedresultat 

Konklusjon Kort oppsummering av hovedresultat (ene) 

Referanseliste Inntil tre nøkkelreferanser kan inkluderes til slutt. APA eller 
Harvard systemet må brukes  

 

Presentasjon som «frie foredrag» 
Komiteen vil velge ut tre (3) av de innsendte abstractene til «frie foredrag» i forbindelse med 

AKUTTDAGENE 2017. Disse tre (3) vil få dekket kursavgiften for AKUTTDAGENE 2017. Reise- og 

hotellutgifter dekkes av den enkelte.  

Fremlegget ved «frie foredrag» består av 10 minutters presentasjon og 5 minutter til spørsmål og 

kommentarer – se faglig program for AKUTTDAGENE 2017. 

Alle abstract inklusive PP-presentasjon vil bli publisert på www.nlas.no i etterkant av konferansen. 

Behov for anonymisering av bilder og tekst må gjennomføres av foredragsholder før publisering. 
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