Retningslinjer til oplægsholdere på parallelsessioner
på E-sundhedsobservatoriets konference
Alle kan indsende forslag til indlæg på E-sundhedsobservatoriets konference. Deadline er den 28. april.
Udvælgelse og programlægning påbegyndes den efterfølgende uge.

Hvad skal forslag til indlæg indeholde?
For at kunne få et indtryk af, hvad dit forslag til indlæg går ud på, bedes følgende punkter indgå:
-

-

Titel på indlægget (kort, præcis og gerne fængende dvs. ikke en lang projekttitel). Der må ikke være
produktnavne i titlen.
Oplægsholders navn, titel, organisation, mail og tlf. nr. Der er kun én oplægsholder, men øvrige
bidragsydere kan nævnes
Hvilket undertema / temaer (hvis flere) tænkes indlægget præsenteret under?
Beskriv indlægget og forklar, hvilken udfordring eller spørgsmål indlægget belyser samt, hvordan
løsningen mv. kan forbedre sundhedssektoren for patienten/borgeren eller personalet. Hvilke
resultater er der opnået i forbindelse med test? (ca. 10 linjer)
Nævn tre budskaber, som med fordel kan formuleres som tre spørgsmål, som der gives svar på i
indlægget
Kort præsentation af oplægsholder, som ordstyreren kan anvende, hvis indlægget optages (1-2
linjer) Organisationen skal ikke præsenteres
Forslaget indsendes i Word format. Tekstafsnit skrives med 11 punkt font og må max fylde én side.
Der kan ikke medsendes bilag.

Hvordan vurderes de indsendte forslag?
Alle forslag vurderes af arrangørerne, som lægger vægt på følgende:
-

Ligger forslaget inden for årets temaer?
Forslag der bygger på konkrete erfaringer fra klinikere, borgere eller patienter
Er forslaget testet og/eller implementeret/evalueret, og hvilke resultater er opnået?
Forsknings- og innovationsprojekter inden for de tematiske områder
Projekter der understøtter elementer i Strategi for Digital Sundhed
Er der geografisk spredning i oplæggene inden for de offentlige og de private aktører (regionalt,
kommunalt, statsligt, blandt universiteter samt leverandører m.fl.)

Hvem kan holde oplæg?
Herunder findes information, som alle valgte oplægsholdere bedes følge:
-

-

Den person, der står opført på det indsendte forslag som oplægsholder, skal også være den person,
der holder indlægget
Der må kun være én oplægsholder pr. oplæg
Oplægget skal holdes på dansk eller andet nordisk sprog
Tilbud om at holde oplæg er personligt og kan ikke overdrages til andre, hverken indenfor eller
udenfor egen organisation. Det kan heller ikke kan tages med til en anden organisation, hvis man
skifter arbejde.

Den 24. februar 2021

Hvor lang tid har oplægsholderen?
-

17 minutter til oplæg + 3 minutter til spørgsmål fra og diskussion med tilhørerne. Tidsrammen skal
overholdes.
Der er en ordstyrer og en studentermedhjælper i lokalet, som dels præsenterer oplægsholderen
kort, og dels hjælper med at styre spørgsmål og tid. Der gøres opmærksomhed på, hvornår der er
hhv. 3 og 1 minut tilbage af tiden
Du er velkommen til at anvende PowerPoint slides og film samt til at medbringe mindre devices mv.
til fremvisning og demonstration
Anvendes forkortelser, så forklar gerne hvad de betyder første gang, de anvendes.

Program og præsentation
-

-

-

Du vil få mulighed for at opdatere dit forslag, som kommer til at ligge som et resumé i Pdf under
det elektroniske program
Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem titlen på indlægget, resuméet og selve indlægget
Når det endelige program er lagt, vil rækkefølgen af indlæggene ikke blive ændret af hensyn til de
tilhørere, som planlægger at overvære flere indlæg i forskellige sessioner
Send dit oplæg til e-sundhedobservatoriet@sdu.dk senest fredag den 8. oktober kl. 12 eller
medbring det på en USB memory stick og aflevér det i en pause til vores studentermedhjælpere på
E-sundhedsobservatoriets sekretariat på Odeon
Efter indlægget er holdt, kommer præsentationen på hjemmesiden under dit oplæg i programmet
som pdf – ved siden af resuméet. Hvis du ønsker en anden version på hjemmesiden end den, du
anvender i oplægget, så aflevér den gerne samtidig.
Vær opmærksom på at du/din organisation selv har ansvaret for at overholde ophavsretten /
Copyright i forhold til anvendelse af billeder i præsentationen

Reduceret gebyr for deltagelse på konferencen
-

Oplægsholdere deltager til halv pris: 3.000 kr. (2.400 kr. u moms) begge dage og inkl.
netværksmiddag.
Der åbnes for tilmelding til konferencen primo juni, men vent gerne med at tilmelde dig, til du
modtager et link, hvor prisen er reduceret
Udgifter til overnatning og transport afholder oplægsholderen selv
Oplysninger om hoteller i nærheden af Odeon, kommer på E-sundhedsobservatoriets hjemmeside i
løbet af foråret.

Kontakt E-sundhedsobservatoriet på E-sundhedsobservatoriet@sdu.dk hvis du har spørgsmål til
ovenstående.
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