
SSF - Hvordan man skriver et abstract

11. november 2010

Bruges til tidsskrifter, posters og er især vigtigt ved konferencer hvor man
sjældent kan se alle foredrag.

Søgningen �nder sædvanligvis kun abstracts

Gør dig klart hvem modtageren af dit abstract er, der �ndes typisk en �instruc-
tion for authors� og det er meget vigtigt at man følger denne, ellers vil mange
ikke godtage den. Nogle gange angiver de også en fortælle-stil de gerne vil mod-
tage. For eksempel vil nogle tidsskrifter ikke modtage strukturerede abstracts.

1 Typisk abstract

Titel, intro, metode og materialer, resultater, diskussion, konklusion.

Husk at forholde dig til modtagerens �skabelon�.

Tjekliste:

• Motivation - hvorfor er dette studie interessant.

• Problemet - Hvilket problem prøver studiet at løse, dette punkt kan stå
først.

• Tilgang - Hvad har vi gjort for at løse problemet, hvilke modeller og
metoder har vi anvendt. Hvor stort et stykke arbejde har du lavet? Hvor-
for har du valgt disse målemetoder? Hvilke variabler - kontrol, ignore og
måle. Er dit studie godkendt? Hvad er godkendelsesnummeret.

• Resultater - Hvad var svaret, brug tal! Et tydeligt tal for hvert svar, ingen
p-værdier uden CI.

• Konklusion - Hvad er konsekvenserne af dit resultat.
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2 Skrive proces

Skriv så du mener alt er med. Glem sproget på første draft.

Gennemgå tjeklisten.

Når du beskærer så gør det i en kopi af det originale dokument (v1, v1.1 osv.).

Tjek antal ord ifht. modtagerens speci�kationer.

Komprimer teksten, husk versionsstruktur.

Hvad er det vigtigste der skal med.

Nogle konferencer tillader �gurer i abstracts.

3 RCT abstract

CONSORT statement og tilsvarende giver et godt framework, også for andre
typer af studier.

Nævn i titlen hvilken type studie du har anvendt, her Randomized double blind
controlled clinical trial.

3.1 Metode

Kriterier inkl. og ekskl. Ca 25% rapporterer ikke dette.

Setting hvor data opsamles. Påvirker ekstern validitet.

Præcise detaljer om interventionen for hver gruppe og hvordan de blev admin-
istreret

Speci�kke formål og hypoteser

Tydeligt de�nere primær og sekundær outcome, primær lægger til grund for
sample size (gennem power beregning). Hvis man primært analyserer sekundært
outcome, kan det dække over dårlig power.

Hvordan blev sample size beregnet.

Metode til randomisering, evt. restriktioner

Metode til implementering af randomisering, hvornår blev koden brudt. Under-
vejs er ikke godt.

Hvem genererede allokerings-sekvensen hvem inkludere ptt. og hvem allokerede
til grupperne.

Var alle blindet? Ptt, logiistik og analyse.

Statistik.
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3.2 Resultater

Flow gennem stadierne

Afvigelser fra studiet

Datoer for inkludering og follow-up

Baseline demogra� og kliniske karakteristika af hver gruppe

Antal i hver gruppe

For hver primær og sekundær outcome skal der være et summary med CI

Adverse events

3.3 Diskussion

Fortolkning af resultater ifht. Hypotesen, potentielle bias.

Generalisering - ekstern validitet.

General fortolkning af resultater ifht. litteraturen.

3.4 Fokus

Skriv mest om dit primære outcome

4 Kliniske forsøgs registrering

Clinicaltrials.gov indeholder også forsøg fra f.eks Danmark, men amerikanerne
skal anmelde den.
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