
VÅRMÖTE SVENSK PLASTIKKIRURGI  
Sigtuna den 28 – 29 mars 2019 

Svensk Plastikkirurgisk Förening har i flera år diskuterat om det föreligger behov för ett rent 
plastikkirurgiskt möte. Beslutet togs nu att göra en omstart på de vårmöten som fanns 
tidigare. Mötet är tänkt som ett komplement till Kirurgveckan. Den aktuella planeringen är 
att vårmötet ska äga rum varje vår och att vi ska vara i Sigtuna.  

Värdskapet ska alternera mellan våra plastikkirurgiska kliniker. Svensk Plastikkirurgisk 
Förening är övergripande ansvarig, men arrangemanget ska ske i samarbete med en av de 
svenska klinikerna. Göteborgskliniken blev utsedd att ta värdskapet 2019. Vi hoppas att ni 
hört ett rykte om detta tidigare och är lite förberedda att komma, då vi är lite sent ute med 
denna information.  

Mötet är planerat från torsdag förmiddag till fredag eftermiddag. Aktuella teman är "Etik och 
prioriteringar”, ”Indikationer och riktlinjer” samt ”Hotade områden”. Ett mer utförligt 
program med föreläsare kommer att skickas ut i början av februari. 

För deltagande ska varje person/klinik själv boka konferenspaket från torsdag till fredag 
(2965 kr/person exkl. moms), var god se kontaktuppgifter nedan för bokning. För de som 
önskar anlända onsdag kväll och ta möjligheten att träffas mer informellt den 27/3 finns det 
möjlighet att boka extra övernattning (1585 kr/enkelrum inkl. frukost exkl. moms). Vårmötet 
kommer att subventioneras av SPKF med innestående överskott från Kirurgveckan. Det 
innebär att kostnaden utgörs av resa och konferenspaket (övernattning och måltider). 
Konferensavgift uppgår till max 1000 kr.  

Observera att sista datum för bokning är den 22 februari 2019.  

Anmälan: https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=589f28a10730 

Detta blir också ett viktigt möte för våra ST-läkare att närvara på då det kommer att 
motsvara delmål A2 i ST-målbeskrivningen. Intyg kommer att utfärdas för dessa. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga! 

   
Patrik Boivie    Emma Hansson 
Gennaro Selvaggi   Daniel Nowinski 
Anna Elander    Svensk Plastikkirurgisk Förening 
Verksamhet Plastikkirurgi 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Hitta till: Sigtunastiftelsen 
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