Välkomna till Dagkirurgisk konferens i Stockholm 23 - 24 maj 2019!
Varmt välkommen till årets konferens som äger rum i Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm.
År 2019 har vi inte bara två dagar fulla med föreläsningar utan det kommer även att finnas ett
parallellt program med föreläsningar under fredagen. På så sätt hoppas vi att du hittar just det som
du tycker är intressant.
Mellan föreläsningarna finns det möjlighet att prata med deltagare från hela Norden som arbetar
inom dagkirurgi och självklart även diskutera med företagsrepresentanter i vår stora
utställningslokal. Alla måltider (lunch, fika mm), registrering och utställning finns i Aula Medica.
Aula Medica ligger på Solnavägen, vid sidan av Nya Karolinska (se karta på sid 2). Det är här
nobelpristagarna i medicin eller fysiologi brukar hålla sitt tal för allmänheten. Registreringen äger
rum i entréhallen från kl 08.00. 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.
Vi hoppas att du kommer på middagen 23 maj (separat anmälan), det kommer att bli en trevlig kväll
där vi passar på att fira 20-årsjubileumet för Svensk dagkirurgisk förening.
Under konferensen kommer vi att dela ut två stipendier a´ 10 000 kr för bästa planerade projekt
inom dagkirurgi. Detaljer om abstrakt och anmälan via hemsidan.

Vi vill redan nu göra er uppmärksamma på att vi i år har en unik och mycket
fängslande avslutningsföreläsning: Operation smile. Den vill ni inte missa, vi
rekommenderar er att ni bokar er hemresa så att ni kan stanna kvar och
lyssna.
Besök gärna vår hemsida: www.dagkir.nu för information om konferensen,
jubileumsmiddag, abstrakttävling mm. Följ oss gärna på Instagram och Facebook:
dagkirurgi_2019.
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