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•

Forskningens Dag 2018 er åben for alle forskere og forskningsinteresserede i Region Midtjylland og samarbejdende institutioner.

•

Orale præsentationer er forbeholdt ansatte i Hospitalsenheden Vest og samarbejdspartnere
med projekter relateret til hospitalet.

•

Poster med plenum præsentation og poster uden plenum præsentation er for alle forskere i
Region Midtjylland og samarbejdende forskningsinstitutioner.

Vejledning til indsendelse af abstracts
•

Udfyld skabelonen på næste side.

•

Følg disse overordnede retningslinjer, når du skriver dit abstract:
- Abstractet skal kunne forstås af sundhedsvidenskabelige forskere, som ikke er specialister
inden for dit område
- Undgå så vidt muligt brug af forkortelser
- Overvej følgende spørgsmål under Konklusion og perspektiver:
		
- Fører dine resultater potentielt til en ændring af klinisk praksis?
		
- Hvilken betydning kan dine resultater få for patienten/borgeren?

•

Gem pdf’en på din computer og navngiv filen efter den forfatter, som præsenterer
projektet. Ved indsendelse af flere abstracts, navngiv dem med navn_nummer.

•

Send pdf’en til NIDO@rm.dk senest den 18. maj 2018 kl. 12.

I uge 22 vil Den Videnskabelige Bedømmelseskomité foretage peer review af indsendte abstracts,
hvorefter den enkelte vil få besked om evt. antagelse. Her følger også yderligere informationer om
form og tidsramme for de enkelte præsentationer.

Yderligere information om Forskningens Dag
•

Deltagerpris: Forskningens Dag er uden deltagergebyr. Aftenens festmiddag koster 100 DKK.

•

Frist for tilmelding er 6. august 2018 via dette link: https://rm.plan2learn.dk/
Husk at tilmelde dig, også hvis dit abstract bliver optaget til præsentation.

•

Ved aftenens festmiddag uddeler NIDO | danmark priser for bedste videnskabelige præsentationer samt en publikumspris.

•

Program vil blive udsendt i uge 26.

•

Hold dig opdateret på www.vest.rm.dk/forskning.

Skabelon til indsendelse af abstract
Send til NIDO@rm.dk senest tirsdag den 18. maj 2018 kl. 12
Posterophæng med plenum præsentation (sæt X)
Oral præsentation (sæt X)
Posterophæng uden plenum præsentation (sæt X)

Skabelonen kan udfyldes enten på engelsk eller dansk
Spørgsmål? Kontakt NIDO@rm.dk
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