
Deltagartävling 
 

 
 

Besök alla montrar – var med i  

utlottningen av fina priser!  
Hej! 

Under Kirurgveckan den 23-27 augusti kommer alla deltagare kunna besöka alla våra sponsorers montrar och träffa 

deras representanter. För att uppmuntra till besök hos våra sponsorer så kommer vi lotta ut fina priser till dem som 

besökt flest montrar. I montrarna kommer du att upptäcka nyheter och kunna få svar på dina frågor av företagens 

experter. Det var ju nu två år sedan den förra Kirurgveckan, då i Norrköping, och massor av nytt har hänt.  

Det fungerar så att när du klickar dig in i en monter så registrerar vi ditt besök. Du behöver inte göra annat än att 

besöka många av montrarna så kanske du blir en av dem som får delta i utlottningen. 

På prisbordet har Svensk Kirurgisk Förening lagt två (2) deltagarpass till nästa års Kirurgvecka live och sedan har 

vår partner Studentlitteratur generöst sponsrat oss med fem av sina intressanta fackbokstitlar (totalt 10 böcker). Se 

nedan. 

Ha en bra digital Kirurgvecka nu! / Svensk Kirurgisk Förening och Traveko Scandinavia 

Vill du veta mer om Studentlitteratur? Besök gärna deras monter och se deras specialpriser för Kirurgveckan här>> 

 
 

Kirurgi – 5 ex 
Kirurgi är skriven för att förmedla 
kirurgisk kunskap som är nödvändig i 
både den nya och gamla 
läkarutbildningen. Kirurgi är också en 
utmärkt bok att ha som uppslagsverk 
vid olika vårdinrättningar och som 
litteratur för andra vårdutbildningar än 
läkarprogrammet. 

 

 

Kirurgiska sjukdomar – 1 ex 
Boken omfattar samtliga kirurgiska 
discipliner och särskild vikt har lagts vid 
att förklara patofysiologiska skeenden 
för att ge en god bakgrund till 
diagnostik och terapi. Kirurgiska 
sjukdomar är rikt illustrerad och 
utformad på ett sätt som ska underlätta 
inlärningen. Olika fenomen förklaras på 
detaljnivå samtidigt som de sätts in i sitt 
sammanhang för ökad förståelse. 
 

 

Akutkirurgisk operationsmanual – 2 ex 
Detta är ingen bok för den som precis 
börjat sin karriär inom kirurgin. Den 
riktar sig i stället till kirurger som redan 
har kunnande inom kroppens anatomi 
och öppen kirurgisk teknik men som 
vill skaffa sig en djupare förståelse och 
kunskap om indikationer, 
kontraindikationer samt förberedelser 
inför olika akutkirurgiska ingrepp, 
genomförande samt efterförlopp och 
(vanliga) komplikationer. 

 
 

Sår – 1 ex 
Boken är oumbärlig för 
yrkesverksamma som i sitt arbete 
kommer i kontakt med patienter med 
sår av olika genes samt för lärare inom 
medicin och omvårdnad. 
 

 

Palliativ vård – 1 ex 
Vad är ett gott liv nära döden och hur 
kan ett sådant främjas? Många olika 
synsätt existerar sida vid sida och det 
finns inte enbart ett enkelt svar. För att 
fånga den enskilda personens behov 
krävs ett personcentrerat 
förhållningssätt där patienter och 
närstående är självklara aktörer. 
Behovet av kunskap om döende, död 
och palliativ vård har blivit extra tydligt 
i samband med den pandemi som 
drabbade världen våren 2020. 

  

 

https://www.studentlitteratur.se/kampanj/kirurgveckan21/?kod=kirurgveckan21

