Call for abstract
Vi vill uppmuntra alla Sveriges Sjukhusfysiker att dela med sig av sina
erfarenheter genom att skicka in ett abstract inom något av följande
områden:




Vetenskapligt bidrag
Metodutveckling
Övrigt av nationellt intresse t.ex. utbildningsinsatser, ledarskap,
organisation, projektledning, medicinsk etik eller “lessons learned”.

Även arbeten som tidigare presenterats på nationella/internationella
vetenskapliga konferenser är välkomna.
Ange om du föredrar att presentera ditt bidrag som muntligt föredrag
eller vid postersessionen. Samtliga förutsätts närvara på plats.
Föredrag samt posterpresentation hålls på svenska men abstract kan
skrivas på engelska om detta är att föredra. Titel bör dock översättas till
svenska.

Vänligen använd abstractmallen som du hittar på mötets hemsida,

http://sjukhusfysiker.se/nationelltmote2022

Deadline för abstract är den 17 januari 2022.

VARMT VÄLKOMMEN MED DITT BIDRAG TILL NATIONELLT MÖTE OM
SJUKHUSFYSIK 2022!
Programkommittén:

Karin Åberg, Sofie Ceberg, Anja Almén, Johanna Dalmo och Elin Lidström

Instruktioner/mall för abstract till “NATIONELLT MÖTE OM
SJUKHUSFYSIK”
Titel
A Första författare , B C Medförfattare and D Sistaförfattare (PI)
*1

2

Avdelning/Institution, Affiliation, Stad

1

Avdelning/Institution, Affiliation, Stad

2

Detta är instruktionen för abstract till “Nationellt Möte om Sjukhusfysik”. Denna sida
innehåller alla format och kan användas som mall. Om du inte har möjlighet att använda
mallen ska nedan angivna format användas. Abstractet sänds som PDF till
karin.aberg@regionorebrolan.se. Glöm inte att ange om du har preferenser gällande
muntlig presentation eller posterpresentation.
Deadline för abstracts är 17 januari 2022. Meddelande om accepterade bidrag kommer
att ges som senast 24 januari 2022.
Abstractspråk är Engelska eller Svenska. Abstractet ska innehålla 250-350 ord. Det ska
kort beröra syfte, metod, resultat och konklusioner av arbetet.
Vänligen använd layouten nedan, om du inte har möjlighet att använda mallen.

Page size: A4 (21 cm x 29.7 cm) - vertical (portrait) orientation
Margins: — Top: 4.0 cm

— Bottom: 2.5 cm — Left: 3.0 cm — Right: 2.6 cm

Line Spacing: Single
Justification: Left aligned
Font:
Font size:

Times New Roman
Title: 14 point, bold
Authors: 12 point, bold
Affiliation: 12 point, italic
Main text: 12 point

Length:

*

250-350 words

Presenting author: presenting.author@mail.com

