
Retningslinjer for abstrakt og workshop  

MedSimNorge Nettverkskonferanse 2023 
 

Invitasjon til abstraktinnsendelse i forbindelse med  

MedSimNorge Nettverkskonferanse 2023 

I forbindelse med MedSimNorge-konferansen i Trondheim 6.-7. juni 

2023 ønsker vi å invitere deltagere til å vise frem nylig avsluttede, 

pågående og planlagte prosjekt og forskningsaktiviteter. Vi håper 

dette kan inspirere, skape meningsbryting og bidra til samarbeid 

som til sammen løfter kvaliteten i simuleringsarbeidet nasjonalt. 

Innsendte abstrakt vil bli evaluert av en vitenskapelig komite hvor 

to uavhengige fagfeller vil vurdere hvert innsendte bidrag for 

presentasjon som poster eller muntlig presentasjon. 

De som har ideer til eller ønske om å holde en workshop kan også 

benytte samme løsning for å melde inn disse forslagene. 

Innsendere av forslag til workshop kan bli kontaktet for justering av 

opplegget i samråd med konferansens organisasjonskomite. 

Frist for innsendelse av abstrakt og ideer til workshop er 01.03.23.  

Les mer om konferansen på www.medsimnorge.no 

 

 

 

 

Kategorier for abstrakt/workshop 

- Simulering på lang og tvers   

- Samhandling/sam-simulering 

- Simulering i helseutdannelse 

- Simulering i møte med utfordringer i helsetjenesten 

- Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

- Simulering og ferdighetstrening 

- Administrasjon og organisering av simulering 

- Teknologi og innovasjon i simulering 

- Simulering som ledd i pasientbehandling 

  

http://www.medsimnorge.no/


Retningslinjer for abstrakt: 

- Maksimalt 300 ord 

- Må innsendes på norsk, bruk akademisk språk 

- Beskrivende abstrakt kan omhandle pedagogiske metoder, 

utdanningsprogram, med videre og bes følge malen:  

Introduksjon, Beskrivelse, Diskusjon 

- Forskningsabstrakt kan være observasjonell eller 

eksperimentell, innen kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetodikk og bes følge malen:  

Introduksjon, Metode, Resultat, Diskusjon 

- Forkortelser må skrives ut første gang de nevnes 

- Handelsnavn/merkevarer kan ikke nevnes i tittel, men kan 

nevnes i klammer i teksten 

- Aktuelle søknader eller godkjennelser bes nevnt under 

Metode (Statens legemiddelverk -SLV, Regional Etisk komite 

-REK eller lokale personvern) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Retningslinjer for workshop: 

Angi læringsmål, anslått varighet, pedagogisk metode, målgruppe, 

antall deltagere, ønske om 

rom/fasiliteter/utstyr/støtte/samarbeidspartner.  

 

Respons på innsendte bidrag: 

Kandidater som velges ut for presentasjon vil bli kontaktet med 

spesifiserte retningslinjer for mål og utforming av poster eller 

varighet på muntlig presentasjon innen 17.04.23 

Aktuelle workshopholdere vil bli kontaktet tilsvarende. 

 

Innsending av abstrakt/workshop: 

Bidrag sendes inn ved hjelp av link eller QR kode: 

https://forms.office.com/e/aXCCemPJ7M 

TAKK FOR DITT BIDRAG! 

 

 

Trekke bidrag? 

Dersom noen ønsker å trekke et abstrakt må dette meldes inn til 

MedSimNorge ved å bruke løsningen for innsending av abstrakt og krysse 

av for ‘Jeg ønsker å trekke et innsendt bidrag’ innen 15.04.23. 

https://forms.office.com/e/aXCCemPJ7M

