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Vi vill bjuda in ert företag som utställare på den nationella konferensen Dagkirurgi i 

Sverige 2023. Konferensen är ett etablerat återkommande årligt arrangemang, 

organiserat av intresseföreningen inom Dagkirurgi.  

Det är den tjugoandra gången som vi arrangerar konferensen och den äger rum i 

Aula Medica (Karolinska Institutet, vid Karolinska universitetssjukhuset). 

Tidigare konferenser har lockat 350–400 deltagare, vi hoppas att det blir ännu fler 

2023. Om konferensen ställs in på grund av omständigheterna kommer ev, inbetalad 

avgift från utställare att återbetalas.  

Innehåll 

Deltagarna 2023 bjuds på ett innehållsrikt program med blandade ämnen som 

passar sjuksköterskor och läkare från hela landet som arbetar inom anestesi, 

operation och postoperativ vård (v g se bifogat preliminärt program). 

Läkemedels- och sjukvårdsproduktindustrin har alltid visat stort intresse och det är 

mycket tack vare er vi haft lyckade konferenser. Mellan 15 och drygt 20 företag 

brukar delta och vi har planerat programmet så att det finns gott om utrymme för 

interaktivitet mellan utställare och deltagare.  

Avgift 

Det finns utrymme för ett begränsat antal huvudutställare och dessa kommer att få 

tillgång till större monter och den mest fördelaktiga placeringen. Observera att vi 

endast har plats för tre huvudutställare! 

Kostnad för utställare är enligt nedan (utan moms). 

 1 dag 2 dagar 

Huvudutställare - 25.000 

Övriga utställare 7.500 15.000 

 Följande ingår i priset: 

• Bord med plats för produkter och utrustning, monteryta 2 x 2 meter 

(huvudutställare får en mycket större yta och bästa plats i foajé)  

• Lunch och kaffe båda dagarna  

 Antalet platser är begränsat varför det är viktigt att ni anmäler er så snart som 

möjligt.  

Vi ser fram emot innehållsrika dagar med många deltagare, trevliga och givande 

diskussioner och möjlighet till information om nya och gamla produkter/ tjänster från 

ert företag. 

Kontakta: dagkirurgi2023@gmail.com för frågor eller anmälan.  

Program: www.dagkir.nu 

Organisationskommittén  


