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Riktlinjer för hur arrangörskapet av den Nationella konferensen i palliativ vård ska 
fördelas. 
 
1. Grundsyftet med den nationella konferensen är att sprida palliativ kunskap till olika 
yrkeskategorier som arbetar med palliativ vård i Sverige. Det är därför angeläget med en 
geografisk spridning av arrangörsorter över landet. Det är också angeläget att arrangören 
tänker nationellt och multiprofessionellt när programmet utformas.  
 
Programmet ska utformas i samråd med och godkännas av NRPV:s styrelse innan 
publicering. 
 
2. Kriterier som bör vara uppfyllda för att komma i fråga som arrangör: 
- Specialiserad palliativ enhet eller annan palliativ organisation där en handfull medarbetare 
måste inneha specialistbevis i palliativ medicin/omvårdnad. 
- Arbetsgruppen innehåller representanter för flera professioner och gärna olika huvudmän. 
- Några medarbetare i arrangörsstaben har vetenskaplig formell kompetens och/eller 
involverar närliggande universitet/högskola för att säkerställa tillgången till vetenskaplig 
kompetens. 
- Konferenslokal på orten med plats för 1000 delegater 
- Logimöjligheter på orten för samma antal 
- Rimliga kommunikationsförbindelser med tåg och flyg 
 
3. Ekonomiskt gäller: 
- Målsättningen är att konferensen ger en nettovinst som delas lika (50:50) mellan den lokala 
arrangören och NRPV. 
- Arrangören ska presentera skriftlig förlustgaranti från ekonomisk garant. NRPV har inga 
medel att täcka eventuell förlust med. 
- NRPV ska vara en part tillsammans med den lokala arrangören när avtal med konferensbyrå 
tecknas. 
- Budgetkalkyl ska tas fram i samarbete med etablerad konferensarrangör(-byrå) och 
godkännas av NRPV:s styrelse. 
- Arrangören får inte belasta konferensens kostnadsställe med utgifter för medarbetares 
arbetstid. Däremot kan detta dras från arrangörens del av nettovinsten. 
 
4. Intressenter mailar in intresseanmälan till info@nrpv.se där graden av uppfyllelse av 
punkterna under punkt 2 och 3 framgår samt vem som står som ekonomisk garant. Ansökan 
ska ha inkommit senast 15/9 hösten drygt två år innan konferensen ska hållas. 
NRPV:s styrelse fattar beslut om vem som tilldelas uppdraget som arrangör senast 30/11, 
dvs drygt två månader efter att ansökningstiden gått ut. 
 
5. Arrangören till nästa konferens ska vara utsedd innan varje konferens för att möjliggöra 
medverkan vid konferensen närmast före, överföring av erfarenheter och högtidlig 
överlämning i samband med avslutningen av den aktuella konferensen. 
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