
 

 
Invitasjon til å holde foredrag på itSMF-konferansen   

«Mission imPossible: IT-utfordringer i dag – forretningsverdi i morgen»  
Clarion Hotel på Gardermoen, 3-4. mars 2020, pre-konferanse 2. mars.  

  
Med fokus på samspillet mellom IT og forretning er itSMF-konferansen kanskje Norges 
største arena for erfaringsdeling innen IT Service Management. Dyktige IT-folk og 
tjenestemottakere fra hele Norge samles for å dele sine erfaringer og ta med seg innspill om 
hvordan man leverer gode og verdiskapende IT-tjenester. Vi er glade for å se at konferansen igjen 
vokser, og at tilbakemeldingene som gis er gode.  
  
Temaet for konferansen er «Mission imPossible: IT-utfordringer i dag – forretningsverdi i morgen». 
Den teknologiske utviklingen skjer i et rasende tempo, og utfordringene for leverandører av IT-
tjenester står i kø. Vi ønsker fokus på hvordan IT og forretningsvirksomheten sammen kan møte disse 
utfordringene, på en måte som fører til verdi for forretning og sluttbrukere.  
  
Vi ønsker oss foredrag med praktisk vinkling, gjerne med konkrete erfaringer og eksempler. Det er 
spesielt ønskelig med erfaringer fra utfordringer man enten lykkes eller ikke lykkes med å håndtere. 
Vi vil prioritere foredrag der IT og forretningen står sammen på scenen.  
  
Vi er spesielt interessert i foredrag innen følgende områder:  
  

• Brukerhistorier og erfaringer: Foredrag som forteller om konkrete tiltak som er gjort, 
prosjekter som er gjennomført, initiativer som er igangsatt og underveis, erfaringer fra 
utfordringer og hvordan man har møtt disse.  

  
• Praktisk bruk av rammeverk og metoder: Har dere egne DevOps teams? Tilpassede ITIL-
prosesser? En SIAM-tilnærming til underleverandører? Aktiv bruk av Lean til kontinuerlig 
forbedring? Verdistrømmer fra IT4IT? Andre metoder og rammeverk i bruk?  

  
• Trender og nyvinninger: Ny og spennende teknologi modnes raskt, og det som for bare få år 
siden var science fiction kan i større og større grad tas i bruk. Vi snakker om AI-baserte tjenester, 
autonome enheter, robotisering og automatisering, IoT, digitale tvillinger, Mixed Reality, Bio-
tech, Blockchain og mye mer. Hvordan kan disse nyvinningene hjelpe oss i morgen? Hvordan er 
de tatt i bruk i dag?  

  
 
• Ledelse og samarbeid: Ingenting skjer uten menneskene. Vi ønsker å høre om 
kompetanseheving, kulturbygging, endringsledelse, involvering, tverrfaglig samarbeid, 
rolleutvikling og andre aspekter som går på den menneskelige faktoren.  

  



 
 
Vi ønsker å legge til rette for både 20 og 40 minutters foredrag, og oppfordrer alle foredragsholdere 
til å oppsummere foredragene i 2-3 konkrete nøkkelbudskap tilhørerne.  
  
I 2020 ønsker vi også at så mange foredragsholdere som mulig er tilgjengelige i en periode etter 
foredraget, slik at konferansedeltakerne får mulighet til å diskutere temaet direkte. Vi vil komme 
med mer informasjon om det praktiske når konferansen nærmer seg.  
  
Pre-konferanse 2. mars  
Den stadig mer populære pre-konferansen avholdes mandag 2. mars. Vi trenger forslag 
til workshops, med fokus på praktiske øvelser og konkret læring. Har du et forslag til eller ønske om 
en workshop? Send inn!  
  
Om du vil bidra på konferansen kan du sende en e-post til silje.endsjo@itsmf.no med følgende 
informasjon:   
  

• Presentasjon av foredragsholder(e)  
• Kontaktinformasjon til foredragsholder(e) (adresse/e-post/telefon)  
• Foredragets tittel  
• Varighet: 40 minutter eller 20 minutter (inkludert spørsmål/svar)  
• Foredragets nivå (grunnleggende eller videregående)  
• Beskrivelse av foredraget (50–100 ord).   
  

Frist for innsending: Forslagene må være mottatt innen 20. september 2019  
  

Konferansekomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program. Foredrag fra 
brukerorganisasjoner og foredrag med praktiske eksempler og erfaringer vil bli prioritert. 
Leverandører oppfordres til å holde foredrag sammen med sine kunder.  
  
Foredragsholdere får redusert pris på konferansen 

For kontakt: Silje Endsjø, telefon 919 01 087   
E-post: silje.endsjo@itsmf.no  
Les mer om 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 godt foredrag du gjerne vil ha inn på 
programmet eller vet du om noen som har gjort noe spennende i sin virksomhet, så send oss en 
mail!  
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