
 
 

 
 

Nationell konferens 2021 för forskningssjuksköterskor och 

forskningsstödjande personal 
 

Tillsammans utvecklar vi vården genom högkvalitativ forskning! 

 
 

18 november 2021, Uppsala 

 
Inbjudan till sponsorer 

 

 

 

 

 

Utställningsområde  



Välkommen till den första nationella konferensen för 

forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal 
 

Årets tema:             Hand i hand för framtidens forskning – 

forskningspersonal och patient i fokus 

 
Forskningsstödjande personal är helt avgörande för att säkerställa inte bara hög kvalitet i 
kliniska studier utan även för att öka antalet projekt. Inom Akademiska sjukhuset i 

Uppsala har vi under senare år arbetat hårt för att tydliggöra gruppen och stärka deras 

roll. Många lokala och regionala aktiviteter riktade till forskningsstödjande personal har 

genomförts inklusive regionala konferenser och en nationell digital utbildningsdag som 

2020 samlade kring 200 deltagare.   

 

Baserat på den nationella efterfrågan i kombination med de regionala goda 

erfarenheterna av tidigare konferenser har vi beslutat att den 18 november 2021 

genomföra den första nationella konferensen för forskningssjuksköterskor och 

forskningsstödjande personal.   

 
På grund av den pågående pandemin planerar vi för en hybrid version av konferensen 

med möjlighet att ställa om till en helt digital konferens.  För att förbättra upplevelsen 

för digitala deltagare kommer vi att sända live från hörsalen och utställningsområdet, 

med kortare intervjuer av sponsorer och deltagare.   

 

För dig som är aktör inom klinisk forskning finns det möjlighet att presentera 

organisationen i form av sponsorskap. Mer information kring de olika sponsorspaketen 

finns bifogat i dokumentet.    
 

 
Välkommen att medverka som sponsor! 

 
 

Forskning- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset 

 
 
 

Mer information om konferensen finns på www.vikanforskning.se 

http://www.vikanforskning.se/


 
 

 
 

 

Moms tillkommer med 25% på alla ovanstående priser 

Konferens Hubben,  

Dag Hammarsköldsväg 38 

SE-75237 Uppsala, 

tel 010 559 66 55,  

epost: konferenshubben@coor.com  

Konferensanläggning 

07.30 – 08.00 Inflyttning 

08.00 – 09.00 Registrering med kaffe/ te i utställningsområdet 

09.00 – 16.00 Pauser i utställningsområdet och live-sändning under 

       lunchen med företagspresentation 

16.30 – 18.00 Mingel i utställningsområdet med live-sändning  

18.00 – 18.30 Utflyttning 

Preliminära tider den 18 november 2021 

• Utställningsplats, med 1 ståbord och möjlighet till roll-ups och 

reklammaterial 

• Företagets logotyp och länk på konferensens webbsida 

• Digital företagspresentation i form av rullande-slides under konferensdagen 

• 2 fria registreringar  

• Val av utställningsplats sker enligt ’först till kvarn’ principen men de bästa 

utställningsplatserna är reserverade för huvudsponsorerna 

 

Sponsor – 15 000 SEK 

• Möjligheten att vara med i paneldiskussioner under konferensdagen 

• Utställningsplats, med 1 ståbord och möjlighet till roll-ups och 

reklammaterial 

• Företagets logotyp, kort företagspresentation och länk på konferensens 

webbsida. Möjlighet till presentation på konferensen youtube kanal. 

• Digital företagspresentation i form av marknadsföring i sociala medier och 

rullande-slides under konferensdagen 

• Utökad möjlighet till företagspresentation under live-sändningen 

från konferensens utställningsområde (kort presentation och 

intervju) 

• 3 fria registreringar utöver personer som medverkar i paneldiskussioner 

(tillgång till utställningen inkl. kaffe, lunch och mingel) 

• De bästa utställningsplatserna är reserverade för huvudsponsorerna 

Huvudsponsor – 40 000 SEK (Max 2) 



Utställningsområde   

Utställningen kommer att äga rum på 

entréplan i direkt anslutning till 

föreläsningssalen. Kaffepauserna, lunch 

och minglet kommer att serveras i 

utställningsområdet.  

 

Utställningsplats 
I varje utställningsplats ingår 1 
ståbord och möjlighet till roll-ups 
och reklammaterial.  

 

Anmälan av monterpersonal  

 
Varje sponsorspaket inkluderar ett antal 

fria registreringar för monterpersonal. 

All monterpersonal måste anmäla sig 

via en speciell anmälningslänk som 

skickas ut efter inkommen anmälan 

som huvudsponsor eller sponsor. 

 

Villkor 
 
Betalningsvillkor 

Betalningen sker mot faktura och ska 

vara FoU avd. Akademiska sjukhuset 

tillhanda senast 30 dagar efter 

fakturans utfärdande. Om betalningen 

inte sker i tid reserverar vi rätten att 

sälja sponsorspaketet till ett annat 

företag. 

Avbokningsregler 

Eventuell avbokning måste ske 

skriftligen. Vid avbokning fram till och 

med den 1 augusti 2021, återbetalas 

avgiften minus 30% i avbokningsavgift. 

Efter detta datum kan tyvärr ingen 

återbetalning ske. 

 
Om konferensen skulle helt behöva 

ställas in på grund av fortsatt Covid-

19 spridning kommer vi att återbetala 

hela avgiften. 

 

 

 

Försäkring 
Varje utställare rekommenderas att teckna 

en giltig försäkring som täcker 

personskador samt skador eller förlust av 

material. Varken Akademiska sjukhuset, 

eller Coor Konferens Hubben ansvarar för 
skador eller förluster av material. 

 

Parkering  
Huset har ingen egen besöksparkering 

men parkeringsplatser finns på 

gångavstånd i Uppsala Science Park, 

vid Biomedicinskt centrum (BMC) och 

vid sjukhusområdet.  

 

Borttransportering 

All gods måste transporteras bort senast 

den 18 november 2021 direkt efter minglet 

är slut och senast kl.19:00. 

 

I- och urlastning 
Allt i- och urlastning sker via Dag 
Hammarsköldsväg 38, huvudentré på 
bottenplan.  

 


