Poster med faglig innhold: utarbeiding, innsending og presentasjon
Har du/dere gjennomført et spennende prosjekt-, forbedrings- eller forskningsarbeid som du
ønsker å dele med andre? Da har du mulighet til å gjøre det på Smittevernforums
årskonferanse. Beste poster, dvs. den posteren som får flest stemmer i en skriftlig
avstemming blant konferansedeltakerne på konferansens siste dag, honoreres med kroner
10.000. For å delta med poster gjøres følgende: 1) utarbeide ett PowerPoint lysbilde som skal
sendes inn til Smittevernforum i forkant av konferansen, 2) presentere arbeidet muntlig
under konferansen (innsendt lysbilde vil vises i bakgrunn under presentasjon) og 3) utarbeide
en poster som skal henge på postervegg under hele konferansen.

1. Utarbeiding og innsending av PowerPoint lysbilde
•
•

•

Det skal utarbeides ett liggende lysbilde som beskriver ditt prosjekt. Se eksempel.
Lysbildet vil vises under selve presentasjonen. Det anbefales derfor at man begrenser
tekst, bruk gjerne bilder/illustrasjoner/grafer, men tenk da på størrelsen slik at det er
mulig for deltakere å lese.
Lysbildet skal sendes inn til post@smittevernforum.no innen 1. oktober

2. Presentasjon
•
•

•

•
•

Presentasjonen gjennomføres med en felles muntlig presentasjon under konferansen,
med innsendt lysbilde i bakgrunnen.
Hvert innsendt lysbilde får tildelt et nummer. Nummeret indikerer hvilken plass i
rekken du skal i ilden under presentasjonsrunden (NB! postervegger markeres også
med navn og nummer for hvor ulike postere skal henge, og nummer for lysbilde og
poster samsvarer derfor).
Hver enkelt poster/lysbilde får 2-3. minutter til presentasjon, avhengig av antall
innsendte postere. Styret vil innen 10. oktober sende ut informasjon om hvor lang tid
hver enkelt har.
Det blir benyttet stoppeklokke for å holde tiden. Når tiden er ute går turen til neste
person på listen, neste presentatør(er) må da være klar.
Det anbefales å på forhånd øve inn det som skal sies, slik at du/dere holder tildelt tid.
Et tips er å trekke frem de viktigste momentene slik at tilhørerne ønsker å besøke
posteren din/deres i pausene for å lese og høre mer.

3. Poster
•
•
•

Skal ikke sendes inn, men tas med til konferansen og henges opp på tildelt plass på
postervegg (i henhold til det nummeret du tildeles).
Trykket poster skal være i stående format og ikke bredere enn 100 cm
Se eksempel for layout/mal.

Lykke til! Ta kontakt på post@smittevernforum.no dersom du har spørsmål.

