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VÄLKOMMEN TILL EN  
FYSISK KIRURGVECKA  
I STOCKHOLM 2022!
Efter att ha tvingats skjuta upp Kirurgveckan 2020 som skulle gått i Luleå arrangerades 
Kirurgveckan 2021 digitalt av arrangörerna i Göteborg med den äran. Men 2022 är vi tillbaka 
fysiskt igen. Det som alla önskar och frågar efter. Och nu i Stockholm mitt i vårdsverige med 
många sjukhus i regionen och lätt att ta sig till från hela Sverige. Och på Kistamässan med 
idealiska lokaler för Kirurgveckan. Bättre förutsättningar kan vi nog inte få för återkomsten efter 
pandemin.  

Hela regionen är med och arrangerar! 
Kirurgveckan 2022 blir en vecka anordnad av alla sjukhus i Stockholm – från norr till söder. I 
organisationskommittén finns representanter för Norrtälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska 
Universitetssjukhuset, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Ersta sjukhus och Södertälje sjukhus. 
Kongressgeneraler är Robert Bränström och Folke Hammarqvist från KS. 

Tillsammans planerar man ett högintressant program där alla Svensk Kirurgisk Förenings 
delföreningar som vanligt deltar. 

Genom att hela regionen är inblandad kan vi förvänta oss många deltagare från regionens 
sjukhus. 

Välkomna att delta!

Bosse Magnusson 
Traveko Scandinavia

Om Kirurgveckan
Kongressen har arrangerats årligen av Svensk Kirurgisk Förening sedan 
förra seklet och är ett välrenommerat evenemang som samlar kirurger och 
specialistsjuksköterskor från alla specialiteter inom området. Varje år deltar 
1300-1500 specialistläkare, ST-läkare och sjuksköterskor i Kirurgveckan som 
arrangeras i en ny svensk stad varje år. Svensk Kirurgisk Förening har runt 
1800 medlemmar varav de flesta är specialistläkare. Av dessa besöker mer 
än hälften varje år Kirurgveckan för att kompetensutveckla sig, se och höra 
om produktnyheter och träffa sina kollegor. Dessutom medverkar 50-60 
företag med produkter för kirurgi som utställare och sponsorer för att träffa 
kirurgsverige.



Sponsra Kirurgveckan!
Sponsorer till Kirurgveckan 2022 kommer att synas i 
och vara en del av det vetenskapliga programmet. 

Dessutom får ni som sponsor en utökad exponering innan 
veckan samt en tydlig exponering i anläggningen under 
evenemanget. Ni kommer att synas från utsidan av mässentrén 
och på den stora välkomstskylten i entréhallen bland annat.

Vi erbjuder tre olika sponsornivåer:  
Diamant, Guld och Silver. 

Kontakta oss så berättar vi mer 
bo.magnusson@travekoscandinavia.se  
eller 0703 323 390

Kistamässan – en idealisk  
kongressanläggning för  
Kirurgveckan
 
Utställningen är i centrum av händelserna med alla 
stora seminarierum placerade runt den, så att deltagar-
na kommer passera genom utställningen mellan alla 
seminarier. På Kistamässan finns all nödvändig teknik 
och service för både utställare och kongressarrangörer. 



Tid och plats: 22-26 augusti 2022 på Kistamässan 

Hemsida: www.kirurgveckan.se (öppnas snarast efter 
årsskiftet)

Program: Programmet publiceras på hemsidan efter 
årsskiftet och uppdateras efter hand. 

Hotell: Kirurgveckans sponsorer och utställare får 
information av Traveko när bokning kan börja. Hotellrum 
såväl nära Kistamässan som inne i stan kommer att finnas 
reserverade för Kirurgveckan.

Eventapp: Kirurgveckans eventapp kommer att presentera 
alla sponsorer och utställare för deltagarna. I den hittar 
man också vilka som deltar. 

Monterscanning: Utställare kommer kunna scanna 
och få sina monterbesökares uppgifter via QR koder på 
deltagarbadgen. Detta görs i mobiltelefoner. Information 
kommer under försommaren. 

Socialt program: Den traditionella kongressmiddagen 
kommer att arrangeras den 24 augusti på Berns - vi 
återkommer med mer information och biljettbokning. Vi 
kommer också ha två s.k. ”Vattenhål”, ett på Victoria Tower 
bredvid Kistamässan och ett inne i centrala Stockholm. 
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Norrtälje sjukhus

Södertälje sjukhus

FAKTA KIRURGMÄSSAN 2022

Kontakt:  Bosse Magnusson • bo.magnusson@travekoscandinavia.se • 070 332 33 90

Arrangeras av: Utställnings- och sponsorpartner:Lokala arrangörer:

Utställning: Utställare och sponsorer kan antingen boka ett av våra utställarpaket eller om man önskar en större  
yta är man välkommen att kontakta Traveko. 

Utställarpaketen innehåller bakvägg och 1 m sidovägg mot granne vid 2 meters djup eller 2 m sidovägg vid  
3 meters djup, eluttag 2000 w/10 amp, WIFI, svart matta, bord 180x60 cm, 2 stolar samt spotlights med lång arm  
(antal beroende på monterpaket) 

A 2x2m 17.900:- (1 utställarpass ingår)
B 3x2m 26.900:- (1 utställarpass ingår)
C 4x2m 35.900:- (2 utställarpass ingår)
D1 6x2m 53.900:- (2 utställarpass ingår) 
D2 4x3m 53.900:- (2 utställarpass ingår)

 

Endast monteryta (min 15m2): Större monterytor debiteras med 4250:- per m2 och och då ingår ett 10/A 2000 W 
eluttag samt ett utställarpass per 6m2.
En grundavgift per utställare om 3.900:- tillkommer.
Om två företag eller fler delar på en monter tillkommer en grundavgift om 3.900:- per företag. 
Alla priser är exklusive moms. 

Anmälan: Bifogad anmälningsblankett fylls i och sänds 
till Bo Magnusson på Traveko. Vi återkommer med 
monterplacering. Montrarna fördelas i den ordning som 
bokning görs. 

Utställarpass: Innefattar luncher och kaffe samt get 
together den 22 augusti efter att seminarierna avslutats. Ett 
per monter (paket A-B) eller två per monter (paket C-D). 
Ytterligare pass beställs separat och debiteras 2.550:-/st.

Sponsring: För den som är intresserad av ytterligare 
exponering och deltagande i det vetenskapliga programmet 
erbjuder Kirurgveckan 2022 ett antal möjligheter. Kontakta 
oss så hjälper vi dig. 


