
 
UTLYSNING FOR ABSTRAKTS 
Hovedmålet for det Nordiske Sittesymposium er å spre den nyeste kunnskapen, styrke samarbeidet 
og legge til rette for kontakter på tvers av de nordiske landene. 
 
Ønsket er derfor at det Nordiske Sittesymposium skal bidra til å etablere kontakt mellom ulike 
profesjoner og andre med interesse for fagområdet. Vi ønsker at Symposiet skal bidra til at ulike 
erfaringer og kunnskap deles, kombineres og derigjennom utvikles videre, til beste for brukerne. 
 
Du inviteres til å bidra med forslag til forelesninger eller innlegg på både plenumsforelesningene og 
parallellsesjonene innen følgende områder: 
 
Posisjonering i relasjon til: 

1. deltakelse   
2. kroppsfunksjon 
3. aktivitet  
4. posisjonering i et 24 timers perspektiv  
5. å stå   

 
Forslag til posters, plenumsforelesning og parallellforelesning. 
Forslag til presentasjoner rettet inn mot posisjonering og mobilitets fremmende aspekter for 
personer med funksjonsnedsettelser ønskes. Forslaget kan være presentasjoner av forsknings- og 
utviklingsarbeid, kliniske erfaringer eller egne erfaringer fra din arbeidshverdag. Vi ønsker forslag fra 
ulike faggrupper og brukere velkommen! 
 
Beskrivelse av din presentasjon: Bruk maksimum 800 ord på engelsk eller et skandinavisk språk.  
Forelesningen eller innlegget må ikke være relatert til å fremme produkter eller inneha et 
kommersielt tilsnitt.   
  

Frist for innsendelse: 1.september 2014 
Tilbakemelding på aksepterte forslag vil sendes via email ikke senere enn 15. november 2014. 
 
Plenums forelesning 
Plenumsforelesningen skal være på 45 -60 minutter, innholdet må være av interesse for alle 
Symposiets deltagere. Plenums forelesere bes å være oppmerksom på bredden i fagkompetansen til 
de ulike deltakerne. 
  
Parallell forelesninger  
En parallell sesjon vil vare ca. 45 minutter og det vil kjøres 3 eller 4 sesjoner samtidig. 
På disse sesjonene ønskes det erfaringsdeling og/eller informasjon om nye og nyttige gode grep til 
inspirasjon for andre. Mulighet for deltakerne å kunne stille spørsmål underveis ønskes. 
 
Poster 
Postere vill bli satt opp I tilknytning til konferansesalene og vil kunne besiktiges av deltakerne alle 3 
dagene under Symposiet. 



Abstrakt beskrivelser: 
  
Informasjon om foredragsholder(e): 
 
Fornavn: 
Etternavn: 
Tittel: 
E-mail: 
Telefon: 
Yrke: 
Arbeidsplass: 
Adresse arbeid: 
Bilde inkludert: 
  
Type sesjon: (Plenumsforelesning eller parallell sesjon) 
 
Retter seg mot fagpersoner som: (Fysioterapeut //Ergoterapeut  //Ingeniør //Helsearbeidere , etc. ) 
Overskrift på presentasjonen: 
nøkkelord: 
Læringsmål: 
Tema: 
Klassifisering av hvem forelesningen egner seg for  - nybegynner // middels // avansert  
 
 

Poster beskrivelse: 
  
Informasjon om postereier: 
Fornavn: 
Etternavn: 
Tittel: 
E-mail: 
Telefon: 
Yrke: 
Arbeidsplass: 
Adresse arbeid: 
 
Overskrift: 
Beskrivelse av din poster: Beskrivelsen kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. 
Størrelsen på posteren må ikke være større enn 120 cm høy og 90 cm bred. Ikke bruk mindre enn 18 
punkts skriftstørrelse, slik at det blir leselig fra en avstand på 1 – 2 meter.  
 
 
 

Du kan sende inn abstrakts til: nordic.seating@nav.no 
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