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INVITASJON TIL ÅRSKONFERANSEN I SMITTEVERN 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, Smittevernforum, skal i år arrangere  
 

SMITTEVERNKONFERANSEN 
Clarion Hotel Air, Sola 

Tirsdag, 15. til torsdag 17. oktober 2019 
 

Det faglige programmet omfavner smitteverntemaer både i primær-- og spesialisthelsetjenesten. 
Erfaringsmessig deltar 200-250 leger, sykepleiere og annet personell som jobber eller har interesse 
for smittevern. Se for øvrig det preliminære programmet på forumets nettside: 
www.smittevernforum.no 
 

Firmastands er en viktig, integrert og ettertraktet del av årskonferansen. 
Firmastand-deltakelsen representerer i hovedsak industrien og er med på å binde ulike fagfelter 
sammen. Dette bidrar til viktige kvalitetsforbedringer inn mot helsetjenesten i form av pasientsikre 
produkter. Kjennskap til brukergrensesnittet er en forutsetning for å skape gode produkter som igjen 
er med på å skape forbedringer og positive endringer i helsetjenesten.  
 

Utstillerområdet under konferansen 
Utstillingen vil finne sted på konferansehotellet, i foajeen utenfor plenumsalen. Det er lagt opp til at 
pausemat serveres i deler av utstillerområdet. Informasjon til påmeldte utstillere sendes ut i god tid før 
arrangementet. 

 

Montering av stand  
Utstillerplass selges for tirsdag og onsdag. Montering av stands kan begynne kl. 18.00 mandag  
14. oktober. Første utstillerbesøk er under registrering av deltagere fra kl. 9:30 tirsdag 15. oktober. 
Neste utstillerbesøk er allerede kl. 10:50.  
 
Hotellet har lagerrom til oppbevaring av emballasje under konferansen.  
Hotellets konferanseavdeling og våre samarbeidspartnere i Fjord og Fjell Konferanser er 
kontaktpersoner på hotellet. De er på plass for å sørge for å gjøre det enklere for dere. I 
Smittevernforum er Kenneth Holth og Pia Cathrin Kristiansen behjelpelige med å løse praktiske og 
tekniske problemer. 
 

Tiltak for å øke utstillerbesøkene 
Vi anser årskonferansen som årets unike muligheter for leverandører til å treffe helsepersonell som er  
Beslutningstakere innen sitt fagområde. For å øke oppmøte ved utstillerbesøkene er det satt av god 
tid til utstillingsbesøk i alle pauser. Vi har i år igjen lagt opp til god tid til utstillerbesøk før lunsj i 
restauranten begge dager. 
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Vi vil også i år invitere til en kåring av beste utstillerstand, hvor våre deltagere får stemme frem 
hvilken utstillerstand de mener har høyest fagkompetanse og presenterer er godt produkt. Vinneren 
vil få presentere sitt firma etter siste utstillerbesøk på onsdagen.  
 
Alle utstillerstands som ønsker å ha konkurranse vil få mulighet til å annonsere sin vinner inne i 
konferansesalen etter siste utstillerbesøk onsdag 16. oktober kl. 15:30. Trekningen må være utført i 
forkant. 
 
De senere år har det vært avsatt tid til et møte mellom firmarepresentanter og styremedlemmer for å 
utveksle erfaringer vedrørende arrangementet. Dette har vært nyttig for styret og vi håper dere vil 
delta. Tidspunktet for utstillermøtet vil bli rett etter trekning av premier og beste utstiller onsdag 16. 
oktober kl. 15:30.  
 
Vi håper mange av dere har mulighet og ønsker å delta på festmiddagen samme kveld, som er en 
viktig del av konferansen for nettverksbygging. 
 

Standavgift for utstilling i 2 dager 
Standpris for utstilling i to dager er kr 4200,- per løpemeter eks. mva. 
Påmeldingskjema (hvor priser også fremkommer) for bestilling av stand og registrering av 
utstillerrepresentanter vil være klart fra midten av mai på: www.smittevernforum.no 
 

Medlemskap i Smittevernforum 
Det er mulighet for både leverandørmedlemskap og/eller personlig medlemskap og styret oppfordrer 
alle til å bli medlem i Smittevernforum. Leverandører med medlemskap har fortrinnsrett til standplass 
ved stor pågang om plasser. Deretter først til mølla. 
 

Annonsering i programheftet, på nettsidene våre og Facebook 
Det er også i år mulighet for å annonsere i program-heftet. Prisen er kr 3 000 per helside. Det 
forutsettes at annonsørene leverer et oppsett som kan sendes direkte til trykkeriet. Programheftet 
deles ut til alle deltakere ved ankomst. Det har A4-format og trykkes i farger. Kun logo med lenke til 
hjemmesiden koster 2000 kr. 
 
Frist for innsending av annonse er 5. september. For nærmere informasjon og oppfølging, ta kontakt 
på e-post: post@smittevernforum.no 
 

Vår konferanseleverandør er Fjell og Fjord Konferanser 
Fjell og Fjord Konferanser AS tar imot påmeldinger og kan svare for praktiske opplysninger. 
Kontaktpersoner er: 

 Gunn Berge, epost: gunn@fjellogfjord-konferanser.no Telefon: 909 55 020 for praktiske 
spørsmål.  

 Carina Midtlund Moen epost: carina@fjellogfjord-konferanser.no Telefon: 63 80 65 13 for 
spørsmål om påmelding og faktura. 

 
Ta kontakt med Fjell og Fjord Konferanser AS eller undertegnede ved spørsmål om arrangementet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 
  
Maria Vandbakk-Rüther                                                    
Leder                                                                
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