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Posterpræsentationer er blevet mere almindelige for deltagere i internationale kongresser og symposier. Det er derfor nødvendigt at vejlede for at forbedre fremstillingen af postere. 
Før fremstillingen af en poster bør den, der skal præsentere posteren, gøre sig nogle punkter klart:
• Hvilket forum skal posteren præsenteres for ?
• Hvilket budskab skal posteren bringe ?
• Hvor og hvor lang tid skal posteren hænge ?
• Er der afsat tid til præsentation af posteren ?
• Hvor meget plads er der afsat til posteren ?

Baggrund for planlægning

For at danne sig et godt overblik 
over, hvor meget tekst og 
illustrationer fylder, kan der 
fremstilles et lay-out i A4 format, 
opdelt i kolonner og figurfelter.

Ca 50% af posterpladsen afsættes 
til illustrationer og billeder.

Titel og brødtekst

Det er meget vigtigt, at titlen er kort og præcis og at den er skrevet med meget store typer, 
svarende til Arial skriftstørrelse 96). Skriv titlen med Store og små Bogstaver, endelig ikke 
med versalier, STORE BOGSTAVER, som er svære at læse. Forfatternavn og institut skrives 
med mindre typer, svarende til skriftstørrelse 18.

Brødteksten skal tydelig kunne læses i en afstand af 4-5 meter, da den bliver vist på 
projektor. Derfor skrives brødteksten med skriftstørrelse 22 (minimum str 20).

Generelt så lidt tekst som muligt med så stor skriftstørrelse som muligt.

Fig. 2 Study design characteristics and targeted policy area of included study. The graph shows the variation 
of the targeted policy areas for study design characteristic. Most noticeably is the large representation of studies 
conducted in the population health area, especially case studies, and the scares contribution of studies coming 
from the built environment and mental health areas.
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Vejledning til posterfremstilling

Illustrationer

Grafer skal være enkle og tydelige, 
gerne med farver, dog højst 3-4 
forskellige, så de er en ledetråd og 
ikke gør grafen forvirret. Tegn så 
vidt muligt grafer i stedet for at 
skrive tabeller.

Konklusion
Posteren skal både kunne stå alene og 
med forfatteren foran til at forklare 
nærmere detaljer, derfor er det vigtigt, at 
al information er kort, præcis og 
iøjnefaldende.
Det er en god ide at have selve posteren 
i A4 format til uddeling
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