Abstracts til årsmøtet i NSKE 2018
Vi oppfordrer deltakerne på årsmøtet i NSKE til å sende inn abstract om egen forskning. Vi vil særlig
oppfordre de som presenterte data på siste ESPEN og de som har prosjekter relevant for temaet på
årsmøtet til å sende inn abstract. Blant innsendte abstract vil vi velge ut seks personer som får
presentere sin forskning under «frie foredrag». Det vil også være mulig å lage poster. Godkjente
abstracts vil også bli lagt ut på NSKE.no.
Send abstract til ingrid.fange.gjelstad@gmail.com innen 1. desember 2017.

Format på abstractet
Abstractet kan skrives på norsk eller engelsk. Abstract innsendt til ESPEN kan også benyttes.
Abstractet skal inneholde maks 2000 tegn (overskrifter, interessekonflikter o.l. er inkludert, men ikke
informasjonen om forfatterne).
Abstractet skal inneholde følgende elementer:











Overskrift
Navn på forfattere og arbeidssted. Kontaktinformasjon (e-postadresse) til personen som vil
presentere foredraget.
Rasjonale: Dette avsnittet skal inneholde 1-2 setninger som klart indikerer det vitenskapelige
spørsmålet i studien og den kliniske (eller annen) betydning.
Metoder: Dette avsnittet skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at man kan forstå det
eksperimentelle designet, analyseteknikker og statistikken som ble brukt i studien. Oppgi
også om studien har etisk godkjenning.
Resultater: Dette avsnittet skal inneholde objektive data som svarer på det vitenskapelige
spørsmålet. Man kan inkludere en tabell, men totalt antall celler (kolonner + rader) skal ikke
overskride 16.
Konklusjon: Dette avsnittet skal kun inneholde konklusjonen på studien som er direkte
støttet av resultatene, sammen med implikasjoner for klinisk praksis, men uten
spekulasjoner og overgeneralisering.
Interessekonflikter: Vennligst klargjør eventuelle interessekonflikter.

Kriterier
En abstrackomité vil vurdere abstraktene ut fra relevansen for NSKE, beskrivelsen av det som har blitt
gjort, i hvilken grad metodene er egnet for å besvare spørsmålet, sammenhengen mellom resultater
og konklusjon, etikk, vitenskapelig verdi, potensiell klinisk verdi, originalitet og generelt inntrykk.

Stipend for presentasjon
De som presenterer under frie foredrag på NSKE s konferansen kan søke om å få tildelt
stimuleringsstipend på Kr 1000. Det er satt av maksimalt Kr 6000 til dette formål. Søknadsfrist 15.
februar 2018.

