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Call for papers                                                                                                                          
Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå 9-10 november 2016 

Välkomna att skicka in abstract för poster och föredrag inom området 
fysisk aktivitet och hälsa. Vi ser gärna bidrag från forskning, 
samverkansprojekt och goda exempel från olika verksamheter. 

Föreläsningar med inbjudna föredragshållare kommer att följas av muntliga 
presentationer, postersessioner och workshops. Alla bidrag kommer att antas 
antingen som muntlig presentation eller poster. Samtliga abstrakt kommer att 
publiceras och finnas tillgängliga för konferensdeltagarna. 

Deadline för abstract är 31 augusti 2016.                                                                 
Då ska ditt bidrag vara upplagt på konferensens hemsida. Detaljerade instruktioner 
för hur ditt abstract ska utformas finns på konferensens hemsida. 

Urvalet av vilka abstrakts som accepteras till poster respektive kort föredrag görs av 
konferensens tvärvetenskapliga råd. Posterförfattaren eller annan utsedd person 
med kunskap om arbetet ska vara närvarande för att presentera postern. Varje 
författare kommer att ges möjlighet att kort presentera sin poster.  

Du kommer att få information om ditt abstrakt ska presenteras muntligt eller med 
poster senast den 1 oktober 2016. 

Utmärkelser                                                                                                                         
För att uppmuntra och stimulera forskning och utveckling inom fysisk aktivitet och 
hälsa finns möjlighet för två doktorander och forskare tidigt i karriären att nomineras 
till ”Young Investigator Award”. Vi kommer också att dela ut två "Best Practice 
Awards" där verksamhetsinriktade projekt uppmärksammas.  

Utmärkelserna väljs ut från insända abstracts och delas ut i samband med middagen 
9 november.  

För instruktioner om abstract, övrig information och anmälan, se 
www.fysiskaktivitetumea.se 
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PRELIMINÄRT PROGRAM  

 
9 november 

10.00-12.00 Registrering och Posterutställning 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.20 Inledning 

13.20-17.00 Föreläsning 
Patrik Wennberg, Maria Krafft, Anna Nordström, Bertil Forsberg, Margareta 
Eriksson samt presentationer av insända bidrag. 

18.30 Mingel och middag på Väven P5.  
Under middagen kommer priser för ”Best practice project” och ”Young 
Investigator Award” att delas ut. 

 
10 november 

08.30-12.00 Föreläsning  
Peter Schantz, Andreas Holtermann, Agneta Lindegård Andersson, Erik 
Stigell, Cecilia Edström samt presentationer av insända bidrag. 

12.00-12.10 Summering 

12.10-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Workshops 

 Att mäta och registrera resvanor i befolkningen (Peter Schantz och 
Johan Sommar) 

 Att mäta och analysera fysisk aktivitet i forskning (Andreas 
Holtermann och Andreas Hult) 

 Att mäta och utvärdera fysisk aktivitet i verksamhet (Patrik Wennberg 
och Therese Stenlund) 


