
Abstract skabelon til DSG årsmødes forskningssession 
 
Abstract skabelon baseres på skabelon til internationale videnskabelige møder. Denne skal følges 
stringent. Abstract skal indsendes i Word format. 
 
1. TITEL 
2. Forfattere med understregning af navnet på den, der præsenterer posteren 
3. Navn på vejleder 
4. Navn på den afdeling, hvor arbejdet er udført 
 
5. Teksten skrives på korrekt dansk eller engelsk, struktureret og inddelt i 

 Formål 
 Materiale og metoder 
 Resultater 
 Konklusion 

 
Abstract må ikke overskride 250 ord eksklusiv titel og forfatteroplysninger (pkt. 1-4). Titel skal 
være informativ og kort. 
 
Skriv nederst kontaktoplysninger: 

 Dit navn 
 Din afdelings adresse 
 Telefon og E-mail 

 

Abstract indsendelse, bedømmelse og udvælgelse 
 
Indsendelse af abstract til årsmøde i DSG 
 
Forskningsudvalget udvælger blandt de indsendte abstract. Der er tre muligheder: 

1. Poster + fuldt foredrag (maks. 10 min. + 5 min. spørgsmål) 
2. Poster + et kort mundtligt resumé (maks. 2 min. + 1 min. spørgsmål) 
3. Afvist 

Kriterier: Geriatrisk relevans 
 Godt spørgsmål 
 Sund metode 

Indeholder resultater 
 
Tiden skal overholdes, og foredraget afsluttes når tiden er opbrugt. Så hold prøveforedrag med 
tidtagning forud for præsentationen ved mødet. 
 
Indsendte og udvalgte abstracts trykkes til årsmødet. 



Postervejledning 
Støt din læser når du laver poster ved bevidst brug af overskrifter & underoverskrifter, tydelig 
grafik og mening i læseretning ned over din poster. Tænk på følgende:  

Læseafstand ’10 fod’; Mening læses på ’10 sek.’; Alt læses på ’100 sek.’  

Yderligere inspiration kan f.eks. findes i vejledning fra Region Midt: 
https://www.auh.dk/forskning/forskningsstotte/fremstilling-af-poster/tips-til-en-bedre-poster/ 

 

De ydre formater læner sig op ad de, der er gældende ved internationale møder: 

Posters EUGMS  

Poster size: Maximum height 135 cm and maximum width 95 cm, portrait orientation.  
The posters are located at the poster area. The poster area is open to all participants during the entire 
congress. Poster boards are numbered. The numbers on the poster boards correspond with the abstract 
numbers in the abstract supplement of the European Geriatric Medicine (EGM) Journal. Presenters should 
be present at their poster during the assigned poster session. 

Det Geriatriske Forskningstræningskursus giver yderligere vejledning i udarbejdelse af poster og 
præsentation af data, så tilhørerne holder koncentrationen og nyder dit arbejde.  

God arbejdslyst. 


