
Information udsendt på mail den 25. september 2020 til 
tilmeldte og afmeldte deltagere: 
Kære netværk, 

Med afsæt i den seneste tids udvikling i COVID-19 har arrangørgruppen besluttet at aflyse E-
sundhedsobservatoriets konference. 

Det er vi naturligvis meget kede af. Vi forsøgte at skabe rammerne så sikre som muligt, og for 14 
dage siden var alle pladser besat. Udviklingen i COVID-19 betød imidlertid, at folk ikke måtte 
deltage. 

Aflysning af en så stor konference så tæt på afholdelsen medfører desværre store økonomiske 
dønninger for E-sundhedsobservatoriet, idet aflysning uden omkostninger til Nyborg Strand skulle 
være gjort allerede i juli. 

E-sundhedsobservatoriets rådgivningsgruppe har netop haft møde i dag for at diskutere, hvordan vi 
kommer videre herfra, så vi sikrer, at årskonferencen i 2021 kan afholdes. 

Der var bl.a. forslag om at søge ekstern funding. Vi sætter stor pris på det forslag Henrik Lindholm, 
Cambio der er formand for DaCHI leverandørnetværket på AAU og medlem af E-
sundhedsobservatoriets rådgivningsgruppe, kom med, om at de vil donere / medfinansiere med en 
stand i 2020 på 27.500 kr. 
Vi håber andre vil følge efter med donation/medfinansiering, og dermed bidrage til at sikre E-
sundhedsobservatoriets overlevelse. 

Alle virksomheder og andre organisationer, der støtter E-sundhedsobservatoriet økonomisk, vil blive 
synliggjort på hjemmesiden. Man skal blot udfylde denne Skabelon til medfinansiering og returnere 
den til e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk, hvorefter der fremsendes en faktura fra Syddansk 
Universitet. 

Hvis du er tilmeldt E-sundhedsobservatoriets konference og endnu ikke har annulleret din 
tilmelding, bedes du snarest muligt og senest den 1. oktober sende en mail til vores økonomi 
afd. tek-oeko@tek.sdu.dk C.c. e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk med nedenstående oplysninger, 
hvorefter vi annullerer/krediterer tilmeldingen: 
Navn på deltager(e) 
Bank navn 
Registrerings- og kontonummer 
Konto ejer 

Har du booket overnatning, skal du kontakte Hotel Nyborg Strand direkte for afmelding. 

Vi håber, vi ses til årskonferencen 2021. 

Med venlige hilsener 
E-sundhedsobservatoriet 

Pernille Bertelsen, AAU 
Christian Nøhr, SDU 
Søren Vingtoft, SDU 
Conny Heidtmann, SDU 
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