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(Fra her av maks 2800 tegn inkl. mellomrom som settes inn i boksen 

«Abstract/sammendrag» i oversendingsskjemaet + maks 200 tegn inkl. mellomrom til 

hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging som settes inn i hovedbudskapsboksen.) 

 

Issue eller Problem - Bakgrunn 

Beskriv problemet som prosjektet eller tiltaket tar sikte på å løse eller forbedre. Inkluder 

bakgrunnen og betydningen for folkehelsen. Forklar hvorfor studien er viktig og nyttig for 

andre kommuner/områder. 

Description of the problem – Prosjektet eller Tiltaket 

Her bør komme en klar beskrivelse av prosjektet eller tiltaket, inkludert tidsramme, 

målsettinger og metoder som ble brukt. Tiltaket bør være nyskapende og relevant for andre 

kommuner/områder. Spørsmålene som prosjektet skulle besvare bør listes opp. 

Results - Resultater  

Presenter resultatene (effekter eller forandringer) som prosjektet/tiltaket har medført, og søk 

å gi svar på spørsmålene som var satt opp på forhånd. Så vel negative som positive 

erfaringer og resultater kan være interessante. Beskriv bare de resultatene som har 

sammenheng med tiltaket/prosjektet. Siden et sammendrag kan bli referert til, må dette 

avsnittet inneholde data stedet for en konstatering at ”data vil bli diskutert”. Dersom det 

passer, beskriv at resultatene er foreløpige. 

Lessons - Hva har vi lært? 

Beskriv bare de lærdommer som er direkte kommet ut av prosjektet/tiltaket. Rapporter om 

folkehelsetiltak som er anbefalt og eller er blitt gjennomført som en konsekvens av pro-

sjektet/tiltaket. Fremhev hva andre kan lære av dette prosjektet/tiltaket. Du kan dessuten 

beskrive hvordan prosjektet/tiltaket var nyskapende. 

 

Main messages eller Implications for prevention – Hovedbudskap eller Implikasjoner 

for forebygging  

Maks 200 tegn som oppsummerer betydningen av arbeidet/implikasjoner for forebygging. 


