Välkomna till Dagkirurgisk konferens i Stockholm 24-25 maj 2018!
Vi är glada över att du vill vara med och påverka framtiden inom Dagkirurgi genom att vara med på
konferensen och, på ett eller annat sätt, bidra till utvecklingen. Det kommer att vara två dagar fulla
med föreläsningar där vi har försökt att fokusera inte bara på nuläget utan även hur det kan komma
att se ut i framtiden. Mellan föreläsningarna finns det möjlighet att prata med andra, från olika delar
av Sverige, som arbetar inom dagkirurgi och självklart även diskutera med företagsrepresentanter i
vår stora utställning.

Aula Medica

Nya Karolinska

Konferensen äger rum i Aula Medica,
Karolinska Institutet, Stockholm. Aula
Medica ligger på Solnavägen, vid sidan av
Nya Karolinska. Det är här
Nobelpristagarna i Medicin eller Fysiologi
brukar hålla sitt tal för allmänheten.
Registreringen äger rum i entréhallen från
kl 08.00 och föreläsningarna startar kl
09.00.
Vi rekommenderar att ni åker kommunalt
då det är begränsat med
parkeringsmöjligheter på området.
Hållplatsen heter Karolinska Sjukhuset
Eugeniavägen och här stannar buss nr 3,
67, 77 och 507. För detaljerad information
rekommenderar vi www.sl.se.

Tidigare utlovades en guidad tur på Nya Karolinska men det har vi tyvärr inte möjlighet att
genomföra, då sjukhuset redan har många bokade studiebesök dessa dagar. Vi beklagar verkligen att
det inte är möjligt denna gång.
För er som har anmält er till den gemensamma middagen 24 maj, kommer den att äga rum i
Restaurang Cabaret som ligger väldigt centralt, nära Centralstationen och Drottninggatan (adress:
Barnhusgatan 12). Vi är tacksamma om ni kan vara där senast vid 19-tiden. Det kommer att serveras
en trerätters middag.
Vi planerar även att utlysa ett pris för bästa planerade projekt som handlar om framtidsutveckling
inom dagkirurgi. Ni som vill delta i tävlingen skickar en A4-sida (Arial, storlek 11) planerade projekt
senaste 7 maj till: dagkirurgistockholm@gmail.com. Skriv rubrik i mailet: Projekttävling! Mer
information finns att läsa på hemsidan.
Vi skall försöka svara på frågor som är av allmänt intresse innan mötet via vår hemsida
(www.dagkir.nu). Kontrollera denna sida regelbundet för mer information.

Varmt välkomna!
Organisationskommittén

Följ oss på Instagram och Facebook: dagkirurgi_2018
dagkirurgistockholm@gmail.com www.dagkir.nu

