Oppdatert februar 2017
(Vennligst skriv med blokkbokstaver ved utfylling med penn)
SKJEMA FOR KONSEPTGODKJENNING
Søknaden gjelder følgende arrangement:
(Type arrangement samt hva arrangementet
heter):
ONKOLOGISK FORUM

Kurssted og dato:
CLARION HOTEL THE EDGE, TROMSØ
21. -22. NOVEMBER 2019

Møtearrangør (hvem søker godkjenning):
Styret Onkologisk Forum

Organisasjonsnummer:
916937415

Begrunnelse for møtested/kurssted:
universitetsbyen
OVERSIKT OVER PROGRAM:
Beskriv en kort oppsummering av programmet under, eller legg ved fullstendig program/agenda.
Hver post fylles ut med tema/tittel, dato samt start- og sluttidspunkt eks. fra kl... til kl...
se vedlagt program
MERK FØLGENDE HOVEDREGLER (sett kryss):
(med henvisning til Regler for legemiddelinformasjon og samarbeidsavtalen med Dnlf)
Det skal samsvare med minst 5 timer faglig program hver dag.
3 timers faglig program på reisedager om praktisk mulig.
Det skal ikke legges inn lange pauser for å fremme fritidsformål.
Det er ikke tillatt med ledsagere.
Det er ikke tillatt med sosiale arrangementer som båtturer, guidede turer,
sightseeing, profesjonell underholdning etc.
Det er ikke tillatt å avholde arrangementer på vintersportsteder og andre steder som
forbindes med sosiale arrangementer.
Det er ikke tillatt med aktiviteter som gir tellende timer i legers videre- og etterutdannelse.
Det er ikke tillatt med finansiell støtte til bespisning ved lunsj / frokostsymposier med
mindre fag utgjør 2x45 min.
Det må minimum være 2 sponsorfirmaer for at arrangementet kan konseptgodkjennes.
Underholdning er ikke tillatt.
Arrangementer som støttes av industrien skal ikke overstige 10% overskudd.
Reise og opphold kan ikke dekkes for deltagere på arrangementet. Ved arrangementer som
er sponset av industrien må deltakerne selv dekke reise og opphold.
Utstillingsområde for reseptpliktige legemidler er skjermet for allmennheten og kun
tilgjengelig for helsepersonell, jf. legemiddelforskriften. Det er ikke tillatt med reklame for
reseptbelagte legemidler til allmennheten. Bruk f. eks. eget rom.
Det forutsettes at foredragsholdere og medlemmer av org. komite o.l., har avklart
oppdraget med arbeidsgiver, inkl. vilkår for honorar, reise og opphold.
VEDLEGG SOM SKAL LIGGE MED (sett kryss):
UTKAST PROGRAM
INVITASJON TIL UTSTILLER
BUDSJETT
EVENTUELT ANDRE VEDLEGG:
Kontaktperson med e-mail og mobil:
Moya Beli, Leder sekretariat Onkologisk Forum
mbe@ous-hf.no
tlf. 9288 4399
OPPLYSNINGER OM ARRANGEMENTET
Antall planlagte deltagere: 400 -450
Det bekreftes at legemiddelindustrien ikke skal dekke noen andre utgifter enn det som
NEI
fremkommer av innsendt materiale JA
Hvis nei, beskriv:

INNTEKTER

UTGIFTER
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Forklaring:
Deltageravgift:

Sum:
1 911 500

Sponsorinntekter
legemiddelindustrien:
Sponsorinntekter
andre:

1 000 000

Totale Inntekter:

Forklaring:
Utgifter foredragsholder
(inkl. reiseutgifter):
Leie av møtelokale:

Sum:
450 000

Måltider:

947 500

Overnatting:
Administrative utgifter:

0
650 000

Administrative utgifter
fra annen part
(for eks. kongressbyrå):
Totale utgifter:

461 200

2 911 500
Sum overskudd/underskudd:

300 000

2 808 700

102 800
se vedlagt budsjett

Ja, vi erklærer at vi vil innen 3 mnd etter gjennomført arrangement sender dokumentasjon*
til LMI.
Program og andre dokumenter som innholder opplysninger om kurset skal vedlegges (her må
det fremgå hvem som er foreleser, hvor mange timer faglig program og andre relevante
opplysninger).
FOR RÅDETS SEKRETARIAT:
Saksnummer: K090981-1
Vurdering: Innvilget

VILKÅR FOR INNVILGELSE
Innvilgelse forutsetter at konferansebager ikke er sponset av legemiddelindustrien.
Forutsetning for innvilgelse er at arrangementet samsvarer med de opplysninger som er gitt i
dette skjemaet. Avvik eller mangel på innsendelse av etterfølgende dokumentasjon vil kunne
få konsekvenser for fremtidige innvilgelser. Endringer må sendes inn.
Dato og underskrift: 9/9-19

