Abstrakt Arbetsterapiforum: inlämningsinstruktioner
Arbetsterapiforum är den 2–3 april 2019 i Folkets hus, Stockholm. Konferensen
erbjuder en bredd av ämnen och över 100 programpunkter, och programmet bygger
vi huvudsakligen av inskickade bidrag – abstrakt.
Du är varmt välkommen att bidra med abstrakt för att muntligen eller skriftligen i
form av en poster beskriva din forskning, examensarbete eller ett projekt- eller
utvecklingsarbete inom din verksamhet.
Deadline för abstraktinlämning är den 3 september, 2018.
Läs noga igenom instruktionerna nedan innan du skickar in. Skicka in ditt abstrakt
här.

Följande gäller för samtliga abstrakt
•
•
•
•
•
•
•
•

Läs noga igenom instruktioner och kriterier innan du lämnar in.
Abstrakt ska vara skrivna på svenska, förutom för poster och symposium
som kan vara på svenska eller engelska.
Titeln får max vara 150 tecken.
Abstrakttexten får innehålla max 250 ord.
Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt.
Abstrakttexten publiceras i enlighet med det som skickats in.
All korrespondens angående abstraktet sker med inlämnande författare som
ansvarar för att information når eventuella medförfattare och presentatörer.
Abstrakt som skickats in kan inte ändras.
Antagna abstrakt presenteras i en abstraktsamling på arbetsterapiforum.se.

Vill du ha en muntlig presentation, symposium, workshop eller
poster?
I samband med inlämning av abstrakt behöver du ta ställning till vilken typ av
presentation du vill hålla. Tänk på att Arbetsterapiforum är en konferens för både
forskning och praktisk tillämpning av arbetsterapi. Vid forsknings- och
examensarbeten är det därför viktigt att om möjligt lyfta koppling till praktisk
tillämpning av resultaten i abstrakt och vid presentation.
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Muntlig presentation
En muntlig presentation innebär ett föredrag på 14 minuter, med efterföljande
möjlighet för publiken att ställa frågor i 5 minuter, och 1 minut tillgodo för tid till
presentatörsbyte. De muntliga presentationerna byggs upp i sessioner utifrån teman,
där vanligtvis fyra muntliga presentationer utgör ett block om 80 minuter.
De muntliga presentationerna hålls i regel i större plenumsalar.
Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Symposium
Nytt för Arbetsterapiforum 2019 är att vi erbjuder möjligheten att hålla ett
symposium. Ett symposium är en 75-minuterspresentation som går på djupet i ett
ämne. Symposiet bör omfatta flera presentationer och vi ser gärna
tvärprofessionella eller internationella inslag.
Symposierna hålls i regel i rum med ca 100 sittplatser.
Abstrakt och presentationsspråk ska företrädesvis vara svenska, men om symposiet
har ett internationellt perspektiv accepteras även engelska. Om presentationsspråket
är engelska ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”

Workshop
En workshop pågår under 75 minuter där upp till 45 deltagare förväntas delta aktivt.
Abstrakt och presentationsspråk ska vara svenska.

Poster
En poster är precis som det låter, en affisch där du presenterar ditt arbete. Postern
bör vara visuellt lättillgänglig. Du förväntas närvara vid din poster under en särskild
postersession.
Du ansvarar själv för att trycka och ta med din poster till Arbetsterapiforum. Postern
ska sättas upp på morgonen dag 1 och sitta kvar hela konferensen. Instruktioner för
posterstorlek m.m. skickas ut separat vid antagning.
Abstrakt och poster kan vara på svenska eller engelska. Om postern är på engelska
ska detta skrivas i abstraktavsnittet ”Slutsats/Praktisk tillämpning”.

Hur går abstraktgranskningen till?
Arbetsterapiforums program bygger på abstrakten som skickas in. Programgruppen
granskar abstrakten anonymiserade och tar enbart ställning till den text som
presenteras där. Därför är det viktigt att alla viktiga delar av ditt arbete finns
beskrivna i abstrakttexten.
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Varje abstrakt bedöms av minst två ledamöter ur programgruppen.

Bedömningskriterierna är:
- Instruktionerna vid inlämnande av abstrakt har följts
- Titeln ska överensstämma med innehållet i abstrakttexten
- Abstraktet ska ha en tydlig koppling till arbetsterapi/aktivitetsvetenskap
- Abstraktet ska inte vara ren reklam för en produkt eller företag
- Abstraktet ska ej strida mot Sveriges Arbetsterapeuters stadga (avs 1.2
Gemensam värdegrund)
- Abstraktet ska inte ha presenterats på tidigare Arbetsterapiforum i samma
form (vidareutveckling av resultat är välkommet)
Du får besked om ditt abstrakt har antagits eller ej i början av oktober 2018.
Programgruppen består av:
Maria Haak (ordförande), leg. arbetsterapeut, docent, Lunds universitet
Aileen Bergström, leg. arbetsterapeut, med. dr., Karolinska institutet
Elin Ekbladh, leg. arbetsterapeut, med. dr., Linköpings universitet
Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, fil. dr., Jönköping University
Maria Prellwitz, leg. arbetsterapeut, docent, Luleå tekniska universitet

Anmälan till konferensen
Alla presentatörer erlägger deltagaravgift och måste vara anmälda senast den 1
februari 2019 för att säkerställa sin presentation i programmet.

Skicka in abstrakt - steg för steg
1. Först uppmanas du fylla i dina kontaktuppgifter och skapa en inloggning.
Dessa kommer att användas för all korrespondens gällande abstraktet. Alla
meddelanden från abstraktsystemet skickas till din mejladress men hamnar
också under ”Meddelande” när du har loggat in.
2. Under ”Dina abstrakts”, klicka på ”Lägg till nytt abstrakt”.
3. Välj ett relevant tema och klicka därefter vidare. Valbara teman är: Arbetsliv
och hälsa, Boende och hälsa, Hälsofrämjande perspektiv, Implementering,
Instrumentutveckling, Intervention, Kvalitets- och professionsfrågor,
Ledarskap och organisation, Perspektiv på delaktighet, Skola, Utbildning och
handledning, Utredning, Utvärdering, Vardagsaktiviteter, Välfärdsteknik,
Annat.
4. Välj relevant stadium i liver: Barn och ungdomar, Vuxna, Äldre, Blandade
stadier eller Annat.
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5. Skriv in en titel på max 150 tecken.
6. Skriv in eventuella medförfattare och markera vem som är huvudpresentatör.
7. Lägg in max tre nyckelord.
8. Skriv in abstraktet under följande rubriker: Bakgrund/Syfte,
Metod/Tillvägagångssätt, Resultat/Preliminärt resultat, Slutsats/Praktisk
tillämpning.
Om du ska hålla en workshop eller symposium, tänk på att koppla
abstrakttexten till workshopens/symposiets upplägg under
Metod/Tillvägagångssätt och Resultat/Förväntat resultat.
9. Välj presentationstyp: Muntlig presentation, Symposium, Poster eller
Workshop
10. Välj huvudsakligt typ av arbete: Forskningsarbete, Projekt- eller
utvecklingsarbete, Examensarbete på grundnivå eller Examensarbete på
avancerad nivå.
11. Ange om du kan tänka dig att vara moderator. Moderatorn ansvarar för en
session av muntliga presentationer.
12. Om du tycker att ditt ämne rör flera teman kan du lägga till ytterligare ett här,
för att underlätta programläggningen.
13. Spara ditt abstrakt och klicka på Förhandsgranska. En pdf-fil med ditt
abstrakt laddas då ned automatiskt.
14. Skicka in när du är helt säker på att ditt abstrakt är klart. Är du osäker är det
bättre att vänta, eftersom det inte går att redigera inskickade abstrakt.
Deadline är den 3 september, 2018.
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