
 

Varmt välkomna till Dagkirurgisk konferens 28–29/5 2020! 

Återigen har vi glädjen bjuda in er till ett försommarvackert Stockholm och två 

innehållsrika dagar med intressanta föreläsningar, utbyte av erfarenheter och trevlig 

samvaro. I fjol hade vi drygt 350 deltagare, i år hoppas vi på ännu fler. 

2020 har utlysts av WHO som sjuksköterskornas och barnmorskornas år, detta 

uppmärksammar vi genom att ha extra fokus i programmet på omvårdnad, 

vårdkvalitet och patientsäkerhet.  

Konferensen hålls i Aula Medica som ligger intill Nya Karolinska sjukhuset och 

föreläsarna har kommit från hela Sverige för att dela med sig av sin kunskap och 

erfarenheter till er. Under fredagen har vi parallella program för att tillgodose så 

många intressen som möjligt, det ena äger rum i Aula Medica och det andra på 

sjukhuset. För att skapa goda förutsättningar för er att träffas samlar vi vår utställning 

och alla måltider i Aula Medica.  

Information och anmälan 

På vår hemsida www.dagkir.nu hittar du information, program och priser samt länkar 

för anmälan. Missa inte att vi har boka-tidigt rabatt!  

Anmälan stänger 8/5 men säkra gärna din plats så tidigt som möjligt! 

På Instagram dagkirurgi_i_sverige kan du följa vårt arbete mot konferensen.  

 

Resa hit 

Vi rekommenderar att ni åker kommunalt då det är begränsat med 

parkeringsmöjligheter på området. Hållplatsen heter Karolinska Sjukhuset 

Eugeniavägen, alternativt pendeltåg eller tunnelbana till Odenplan (uppgång 

Vanadisvägen) och sedan 10 minuters promenad. För detaljerad information 

rekommenderar vi www.sl.se.   

Festligheter 

Vi hoppas att det precis som tidigare år blir en god uppslutning på vår middag 28/5 

som i år äger rum på Fjärilshuset i Hagaparken. Information om tider och priser hittar 

du på hemsidan.   

Efterlysning  

Vi vill gärna ta del av det fina arbete ni gör ute på era enheter och har i år en avsatt 

del av programmet där vi får ta del av förbättrings-och kvalitetsarbeten som 

genomförts. På hemsidan finns instruktioner om hur just du gör för att delta! 

 
Med bästa hälsningar Organisationskommittén 

 

http://www.sl.se/

