Hej!
Anmälningarna för dagkirurgikonferensen är i full gång och många har tagit chansen att anmäla sig före
23 februari då vi har ”early bird”registrering med lägre avgift.
I dagsläget är det ca 180 anmälningar, vi hoppas naturligtvis att vi blir ännu fler än i fjol. Det är långt kvar
till sista anmälningsdatum och har ni kollegor som är intresserade av att delta, så är de fortsatt
välkomna med anmälningar via hemsidan (www.dagkir.nu).
Flera har frågat efter om bekräftelse på att anmälan är mottagen. Vi vill informera er att Ni får ett
automatiskt svar från Google (via e-mailadressen som Ni har lämnat) att anmälan är mottagen, och inget
mer.
Om Ni inte får ett automatiskt svar kan det beror på att e-mailadressen Ni skrev inte var korrekt, så
kontrollera gärna detta i första hand om bekräftelse uteblir. Självklart kan Ni kontakta oss om Ni känner
är oroliga för att anmälningen verkligen har kommit fram.
Arbetet för att allt skall fungera så bra som möjligt är i full gång. Många av er har anmält er till middagen
23/5 och Ni kommer att få uppleva en härlig kväll (vi hoppas på ett lika fint väder som 2018). Om Ni har
anmält er till konferensen men glömde anmäla Er till middagen kan Ni fortfarande anmäla er genom att
skriva ett kort e-mail till oss så fixar vi det (anil.gupta@sll.se).
Vad gäller fredagens föreläsningar finns det möjlighet att välja ett av två alternativ, eftersom vi har
dubbla sessioner. Ni kan alternera mellan sessionerna under dagen, det är bara några minuters
promenad emellan. Det är inte obligatoriskt att Ni måste vara där Ni har anmält Er, detta är bara för att
vi ska få ett hum om hur många som kommer att vara på respektive plats.
Sist men inte minst, håll koll på hemsidan där uppdatering av information sker regelbundet
(www.dagkir.nu) samt Instagram och Facebook: dagkirurgi_2019
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