
 

 

 

Informasjon  

Gratulerer til deg som har fått muligheten til å presentere ditt abstrakt digitalt 

på fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst!  
 

Informasjon om den digitale presentasjonsformen 

Den digitale presentasjonsformen gir mulighet til kreativ deling av erfaringer og prosjekter. Du får 

mulighet til å dele ditt arbeid med mange, og har du først laget en digital presentasjon kan den 

gjenbrukes mange ganger.  

 

Innholdet i abstraktet vil publiseres som en video, med en tilhørende tittel og tekst samt en lenke 

for å laste ned en tekstversjon av abstraktet som en PDF. 

 

Deltakerne på konferansen kan "bla" mellom ulike videoer som vil være tilgjengelig i en måned 

etter konferansen. Se vedlagte skisse av forsiden til en video.

 

Lag en video selv som varer mellom 1- 7 minutter og du trenger: 

 Videokamera eller mobiltelefon av nyere dato, helst med stativ 

 Ta opp film i passende omgivelser som gir god lyd og husk at det er lov å være kreativ 

 Powerpoint og bilder kan legges inn med videoredigeringsprogram. Ønsker du å benytte 

dette i tillegg til din videofilm må du legge ved et skriv som forklarer hvilke tidspunkter i 

filmen du ønsker at powerpoint og bilder skal vises, se vedlagt mal.  

Smartcom-tv1 vil hjelpe til med å knytte powerpoint og bilder inn i din video. 

 

Tekniske spesifikasjoner for video 

 Breddeformat (16:9), ikke stående video 

 Minimum HD- kvalitet, det er standard på de fleste mobiltelefoner og kameraer, 

(1920x1080) eller bredere 

 Benytt gjerne videoformat .mov eller .mp4, en av disse er ofte standard på kameraer 

 

Trenger du bistand til å lage din video? 

 Bruk kollegaer og/ eller venner  

 Smartcom-tv som kan hjelpe til med tips til freelancer eller videoselskaper. Videreformidling 

av behov og tilbakemelding skjer via  Fag-ogforskningsdagene2021@ahus.no 

 

                                                           
1 Smartcom-tv er det digitale selskapet som Akershus universitetssykehus har skrevet kontrakt med og som legger til rette for og 
leverer live sending under arrangementet 22. og 23. september 2021 

mailto:Fag-ogforskningsdagene2021@ahus.no


 
Innsending av video og dokumenter til Smartcom-tv: 

Send ditt bidrag samlet ved å benytte lenken under innen 08.09.2021. Skriv navnet på abstraktet 

og avsender tydelig i forsendelsen og legg ved kontaktinformasjon, merk at det er plass til å skrive 

inntil 250 tegn. 

https://smartcom-tv.filemail.com 

Ved noen sykehus i Helse Sør-Øst vil du få følgende melding når du trykker på lenken 

 

Du har da to valg. 

1. Trykk på lenken BAT for ditt sykehus eller BAT for andre helseforetak og søk om tilgang til å 

bruke lenken. 

2. Du kan logge deg på en privat pc, koble deg opp på lenken og sende inn. 

 

Distribusjon 

Akershus universitetssykehus vil benytte seg sine kanaler for å markedsføre konferansen og 

abstraktene. Det er forventet et stort antall digitale deltakere fra hele landet. 

 

Sammen kan vi glede oss over godt fag- og forskningsarbeid som presenteres på nye 

kreative måter. Takk til dere alle som deltar! 

 

 

https://smartcom-tv.filemail.com/

