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Invitasjon til Det regionale samarbeidsorganets forskningskonferanse 2003 - 
Solstrand Fjord Hotel, torsdag 2. og fredag 3. oktober 

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen har den glede å 
invitere til forskningskonferansen 2003. Dette er starten på en tradisjon med årlige 
konferanser der forskning i Helse Vest settes i fokus på ulike måter. Konferansene skal være 
ett av flere virkemidler for å nå Helse Vests ambisjon om å ha en ledende posisjon innen 
klinisk forskning.  
  
Årets konferanse går av stabelen 2. og 3. oktober på Solstrand Fjord Hotel i Os kommune 
utenfor Bergen. Konferansen starter torsdag kl. 17.00, og avsluttes med lunsj fredag. 
Programmet følger vedlagt.  
  
Konferansens målgrupper er både styremedlemmer, ledere og forskere, og vi ber Universitetet 
i Bergen og de fire helseforetakene sørge for at invitasjonen når de aktuelle gruppene. Det er 
satt et øvre tak på antall deltakere.  
  
De private institusjonene som har tilknytning til Helse Vest RHF kan samlet delta med inntil 3 
representanter, og vi ber om at sykehusdirektør Eivind Hansen ved Haraldsplass diakonale 
sykehus koordinerer disse påmeldingene. Samtidig ber vi om at leder av Det regionale 
samarbeidsorganet for høgskolene, personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i 
Helse Vest RHF, koordinerer påmeldinger fra høgskolene i regionen, som kan delta med til 
sammen inntil 5 deltakere.  
  
Kostnadene til overnatting og mat dekkes av Helse Vest RHF. Det forutsettes at den enkelte 
institusjon dekker reisekostnader for sine deltakere. 
  

Vedlegg til styresak 49/03  O    



Vedlegg til styresak 49/03  O    

Påmelding sendes rådgiver Sølvi Lerfald, Helse Bergen HF, innen 1. september 2003. Oppgi 
tittel, navn, institusjon og behov for overnatting. Påmelding skal skje skriftlig, enten via brev 
eller på e-post: solvi.lerfald@helse-bergen.no Merk henvendelsen "Forskningskonferansen 2003".  
  
For ytterligere informasjon om Det regionale samarbeidsorganet, se følgende nettside: 
http://www.helse-bergen.no/forskning/samarbeidsorganet/ 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
     Sign.  
  
Helge Bryne                                                                             
Viseadministrerende direktør                                                   Sølvi Lerfald  
Helse Vest RHF                                                                     Rådgiver 
  
  
  
  
  
  
Vedlegg: Program for forskningskonferansen 2003 
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