Praktisk informasjon

Konferansens webside
All informasjon om konferansen finner du på www.klinikt.no. Vi anbefaler at du legger en snarvei til konferansens
nettside på din telefon/nettbrett/PC, slik at du har informasjon om konferansen lett tilgjengelig.
Konferansesekretariat
Sekretariatet er plassert utenfor plenumsalen og vil være betjent under hele konferansen.
Penn og papir
Penn og papir finnes innenfor inngangen til konferansesalen.
Kaffepauser og lunsj
Kaffepauser vil foregå i «Circle» (Utstillingsområdet) og i vrimleområdet utenfor plenumsalen «The Golden».
Lunsjbuffet vil bli servert i hotellets restaurant Flight Mode, på samme etasje som plenumsal og resepsjon.
Konferansemiddag 3. april
Middagen serveres i «The Golden» på konferansehotellet kl.19:00. De som er registrert til middagen har et
bestikksymbol i høyre hjørne på framsiden av navneskiltet. Navneskiltet medbringes som adgangsbillett til middagen.
Det er ingen bordplassering.
Diett
Dersom du har meldt fra om diett, er dette meldt inn til hotellet. Ta kontakt med servitøren på ditt bord for å avklare
dine behov.
Utsjekking
Utsjekking må skje innen kl.12.00. Hotellet har eget rom for bagasje.
Internett
Hotellet har gratis trådløst nettverk. Her finner du mer informasjon om hvordan du logger deg på.
Parallelle sesjoner
Det er ingen forhåndspåmelding til sesjonene. Det blir satt av godt med plass i møtelokalene og det er “første mann til
mølla prinsippet” som gjelder.
Onsdag 3. april
1. Pasientdialog og avstandsoppfølging
2. Den digitale arbeidsplassen
3. Pasientrollen i endring

Rom: With Us
Rom: The Golden
Rom: Fly Away

Torsdag 4. april
1. Korte veier fra ide til bruk
2. Kunstig intelligens og maskinlæring
3. Innovative Helsetjenester

Rom: With Us
Rom: The Golden
Rom: Fly Away

Utstilling
I tilknytning til konferansen har vi en utstilling som vil foregå i «Circle» (Bakre del av plenumssalen) samt i
vrimleområdet utenfor. Informasjon om utstillerne finner du her
Presentasjoner
I samråd med innlederne vil vi legge ut presentasjonene fra konferansen fortløpende på konferansens nettside.
Evaluering
Etter konferansen vil vi sende ut et evalueringsskjema via e-post. Vi setter stor pris på at du tar deg noen minutter på
å fylle ut skjemaet.

