Invitasjon til utstilling/stand
Scandic Flesland Airport, 3. og 4. april 2019
KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. I 2019
arrangeres konferansen på Flesland i Bergen. Målgruppen for konferansen er de med interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen
har fokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Hovedtema i år er: “IKT i
helsesektoren – fra frustrasjon til optimisme?”
Teknologi trekkes frem som en nøkkel for å løse fremtidens utfordringer i helsesektoren. Det skal ytes
flere tjenester, med høyere kvalitet og med mindre ressurser. Sektoren har over tid gjort betydelige
investeringer i teknologi, men resultatene har latt vente på seg. Ser vi nå et taktskifte hvor leveransekapasiteten øker og de gode løsningene nasjonalt, regionalt og lokalt begynner å materialisere seg?
Målet for konferansen er å løfte frem gode eksempler på det vi får til og samtidig se på mulighetene
fremover.
I forbindelse med konferansen har vi satt av plass til utstilling. Vi ønsker å gi konferansedeltakerne en
merverdi i form av muligheten til å oppdatere seg på produkter og informasjon som er knyttet opp mot
konferansens tema, samt å gi samarbeidspartnere og leverandører muligheten til å profilere seg mot et
meget målrettet publikum.

Utstillingsinformasjon
Pris per utstiller kr. 9500.- for deltakelse begge
dagene med 1 person per stand. (Kode GPU)
Prisen inkluderer:
• Standard enkel standleie (konferansebord m/duk,
2 stoler, tilgang til internett og strøm)
• Overnatting i enkeltrom fra 3.- 4. april
• Alle måltider og pauseserveringer som er beskrevet
i konferanseprogrammet
Ps. Ta kontakt med oss for priser uten overnatting.
Påmeldingsfrist: 30. januar 2019

For mer informasjon og bestilling av stand, vennligst ta kontakt med:

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer v/Kristin Larsen - kristin.larsen@inn.no - 612 88 203

Arrangør: Helse Bergen HF, Nasjonal IKT og Helse Vest IKT
i samarbeid med NTNU, Sykehuset Innlandet HF og Høgskolen i Innlandet

