Grattis Gotland!

Svensk Kirurgisk Förening har nu beslutat att förlägga ”Kirurgveckan 2011”
till Gotland och Wisby Strand Congress & Event.
Svensk Kirurgisk Förening är en sammanslutning av kirurger verksamma i
Sverige eller som har väsentlig anknytning till svensk kirurgi. Föreningen är
Svenska Läkarsällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkarförbunds
specialitetsförening för kirurgi.
2010 års Kirurgvecka kommer att genomföras i Göteborg, och sedan är det alltså Gotlands tur att
vara värdar 2011!
-

Det är fantastisk glädjande och inspirerande att få ett sådant stort och prestigefyllt möte
till Gotland. Kirurgveckan är definitivt det största och mest omfattande möte som
Gotland hittills står som värdar för. Mellan den 22 och 26 augusti 2011 kommer det att
vara mellan 1500 – 1700 st delegater på ön och mötet beräknas omsätta drygt 22 miljoner
totalt, exklusive resor och moms, säger Niklas Sjöblom.

-

Hela beslutsprocessen, och valet av mötesdestination, är ett ypperligt bevis på ett lokalt
initiativ som bygger på starkt engagemang och ambassadörskap, menar Niklas Sjöblom,
VD på Wisby Strand Congress & Event.

-

Kirurgveckan består av ett mycket omfattande seminarieprogram där bl. a internationella
forskningsrön kommer att presenteras. Under veckan träffas den samlade kompetensen
inom Svensk kirurgi här på Gotland. Vi ser fram mot ett arrangemang som kombinerar
de senaste rönen inom kirurgi med en oförglömlig och minnesvärd upplevelse. Det är
precis det vi vill uppnå här på Gotland, säger Magnus Sundblad, överläkare på kirurgkliniken, Visby Lasarett.
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-

Vi ser verkligen fram mot att få välkomna deltagarna till Gotland och vi kommer att göra
vårt yttersta för att stärka upplevelsen kring kongressen, avslutar Niklas.

För ytterligare information är Ni välkomna att kontakta;

Niklas Sjöblom
VD / Managing director
Wisby Strand Congress & Event
Strandvägen 4
SE-621 55 VISBY

Kongressamiral Magnus Sundblad
Överläkare Kirurgkliniken
Visby Lasarett
St Göransgatan
SE-621 84 VISBY

Tel +46 498-651100
Mobile: +46 703 52 60 20
www.wisbystrand.se

Tel +46 498-269000
www.svenskkirurgi.se

