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Anbefaling av Congress-Conference som kongressarrangør
Third European Congress on Assertive Outreach ble arrangert i Oslo juni 2015 av The
European Assertive Outreach Foundation i samarbeid med Akershus universitetssykehus,
Mental helse Norge, Sykehuset Innlandet, Helsedirektoratet og flere andre medarrangører.
Assertive outreach er oppsøkende virksomhet for å hjelpe personer med alvorlig psykisk
sykdom som selv ikke søker helsehjelp og som ordinære helsetjenester ikke klarer å nå
Congress-Conference var valgt som kongressbyrå etter at tre ledende kongressbyrå var
invitert til å levere inn anbud. CC ble valgt ut fra sin omfattende erfaring med å arrangere
kongresser av ulike størrelser, den programvare de hadde for utforming av program og
håndtering av påmeldinger, og ut fra samtale med andre som hadde brukt dem.
Kongressen ble arrangert i Oslo Kongressenter 24-26 juni 2015, og det var 400 deltagere
fra ulike land Europa. Kongressen brukte de fleste møterom i kongressenteret, og
deltakerne kunne bestille rom på ulike hoteller i Oslo gjennom kongressbyrået. Byrået tok
også hånd om det sosiale programmet med mottagelse i Rådhuset med Oslo by som vert,
middag første kveld for arrangører og foredragsholdere, seilbåttur med middag på fjorden
den andre kvelden, og farewell party ved avslutning av kongressen fredag.
Undertegnede var leder for den lokale arrangementkomiteen og koordinerte samarbeidet
mellom arrangementkomiteen, den europeiske foreningen som arrangerte kongressen og
kongressbyrået Congress-Conference. Jeg var den som i hovedsak hadde samarbeidet
med Congress-Conference i alle faser av foreberedelser og gjennomføring.
Congress-Conference gjennomførte alle deler av arbeidet på en tilfredsstillende måte, både forberedelsene og selve gjennomføringen av kongressen. Deres erfaringer og
vurderinger var til stor hjelp i alle faser og i viktige beslutninger underveis. Både under
kongressen og etterpå var det en overveldende positiv omtale av kongressen fra
deltakerne, og der den gode praktiske gjennomføringen av kongressen ble berømmet.
Jeg kan derfor anbefale bruk av Congress-Conference som kongressarrangør.
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