
MALL FÖR ABSTRAKT TILL VÅRMÖTET 2023 

Abstraktet skrivs och skickas in på svenska, och eventuellt engelska, i Word (ej PDF) med 
typsnitt Times New Roman och teckenstorlek 12. Max 350 ord är tillåtet inklusive 
underrubriker, men exklusive titel och författarinformation. Underrubrikerna är obligatoriska 
och skrivs i versaler på egen rad utan kolon. Inga referenser i eller nedanför abstraktet utan 
tänk som för ett strukturerat abstract till en tidskrift. 

TITEL 
Titeln ska vara kort och informativ samt får gärna beskriva huvudresultatet i studien. 
Exempel: Ljumsksmärta hos akademispelare i fotboll: dubbelt så hög förekomst hos killar. 

FÖRFATTARE 
Samtliga författare till studien ska anges med namn och anknytning/arbetsplats. Det ska 
anges vem som presenterar arbetet med en asterisk och för den personen ska 
kontaktuppgifter i form av e-post och mobiltelefonnummer finnas med, men inte för övriga. 
Exempel:  
Vår Mötesson*, Institutionen för vetenskapliga möten, GIH, Stockholm 
(var.motesson@svenskidrottsmedicin.se, 07XX-YYYYYY),  
Möte Vårsson, Avdelningen för vetenskapliga möten, Universitetet, Stockholm. 

BAKGRUND 
Kortfattad bakgrund från tidigare relevant vetenskap med fokus på gap i litteraturen eller 
kontroverser som leder fram till syftet nedan. 

SYFTE 
Ange huvudsyftet för det primära utfallsmåttet. Lista inga specifika frågeställningar eller 
hypoteser. Exempel: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av ljumsksmärta hos 
akademispelare i fotboll under säsongen 2020 och se om det skiljer sig mellan killar och 
tjejer. 

METOD 
Beskriv studiedesign (tex randomiserad kontrollerad studie, systematisk 
litteraturöversikt, prospektiv/retrospektiv kohortstudie, tvärsnittsstudie, fall-
kontrollstudie etc). Beskriv urvalet och relevanta definitioner. Ange det primära 
utfallsmåttet. Försök vara kortfattad här för att ge mer utrymme åt resultat. 

RESULTAT 
Ange resultat med konfidensintervall i första hand och p-värden i andra hand om skillnader är 
signifikanta. Inga tabeller eller figurer tillåts i abstraktet utan endast text. 

KONKLUSION 
Inled gärna med en mening som beskriver det mest intressanta resultatet. Undvik 
spekulationer. 
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