
 
 

Call for paper – IT is forever  
Invitasjon til å holde foredrag på itSMF-konferansen 2017 

 
 
Gled deg til årets IT-happening – itSMF konferansen 2017 – IT is Forever! 
  
Igjen skal vi rocke Clarion Hotel på Gardermoen. Denne gangen med ”Spion-tema” og masse 
spennende foredrag fra dere. Datoen for 2017 konferansen er nå spikret og vi gleder oss til å se deg 
igjen den 6.-8.mars 2017. 
 
Brenner du inne med et foredrag, et tema – gjerne med praktiske eksempler på hva du/dere har fått 
til/ikke fått til, så ber vi deg sende en kort beskrivelse av dette til oss. Vi setter ekstra stor pris på 
foredrag som har praktiske eksempler av teknologi (gjerne demo/visning!), bruk av 
portaler/samhandlingsverktøy, eksempler på rapporter og måling, enkle prosessoversikter, 
foretningsverdi.  osv – meld deg til oss! 
  
2017 konferansen fortsetter som den viktigste møteplassen for teknologer som brenner for prosesser, 
kompetanse og teknologi. Til forskjell fra foregående år skal vi 2017 rette oss mer mot de praktiske 
sidene ved arbeid som foregår i Norske organisasjoner. Målet er at konferansen skal gi veiledning og 
tips til hvordan man lykkes med Service Management. I tillegg ønsker vi hovedsakelig Norske 
foredrag som er relevante for medarbeidere i Norske IT-avdelinger.  
  
«IT is Forever» vil ha tre eller fire spor, avhengig av hvilke foredrag vi får på plass fra dere; 
  

1) Service Management for nybegynnere; hvordan komme i gang med prosessrammeverk og 
verktøy? 

2) Service management utenfor IT; hvordan bruke Service-management utenfor IT? 
3) Trender og nyheter; nyheter og trender ved prosess og teknologi 
4) Styring av leverandører (SIAM): praktiske eksempler på gode og dårlige erfaringer med 

flere outsourcingsleverandører 
  
Frist for innmelding av Call for Papers er 20.09. Vi ønsker i all hovedsak foredrag fra kundenesiden. 
Er du leverandør, og ønsker å holde foredrag ber vi deg oppfordre din kunde til å delta som 
foredragsholder.   
 
Vil du bidra med foredrag, send en e-post til silje.endsjo@itsmf.no med følgende 
informasjon:  

• Presentasjon av foredragsholder 
• Kontaktinformasjon til foredragsholder (adresse/e-post/telefon) 
• Foredragets tittel 
• Foredragets nivå (grunnleggende eller videregående kunnskap om ITIL)  
• Beskrivelse av foredraget (50–100 ord slik). Foredragene kan vare i maks 40 minutter 

inkludert spørsmål/svar.   
 



 
Forslagene må være mottatt innen 20. september 2016. Komitéen forbeholder seg rett til å 
velge ut de forslagene som passer best inn i et helhetlig program. 
Foredragsholdere får redusert pris på konferansen. 
For kontakt: Silje Endsjø, telefon 919 01 087  
E-post: silje.endsjo@itsmf.no 
Les mer om våre konferanser og itSMF Norge på http://www.itsmf.no/  
 
Tips oss om gode foredrag eller foredragsholdere! 
Hjelp oss å finne de beste foredragsholderne! Har du hørt et glimrende foredrag du gjerne vil 
ha inn på programmet, så send oss en mail!  
 
 


