
Varmt välkommen till Surgical Forum 2019 som i år kommer att ha intressanta  
föreläsningar, diskussioner och Worshops kring temat ”Från idé till produkt”. 
 
Under förmiddagen får du lyssna på insprierande föreläsningar medan eftermiddagen kommer att bestå av 
Workshops. Under dagen vill vi ge er en inblick i vår verksamhet, hur forskning och utveckling av nya produkter 
och lösningar går till samt fokuserar lite extra på miljö. Vi vet att en dialog mellan er som användare och oss 
som utvecklare och tillverkare inom medicinteknik är väsentlig för att få fram nya produkter, anpassade efter 
era behov.

EXTERN FÖRELÄSARE 
Som extern talare är vi mycket glada att presentera Kristina Andersson - näringsfysiolog,  
författare och föreläsare som figurerar flitigt i media. Kristina kommer att tala om hälsosam  
kost och reder ut vilka insatser och produkter som är värda att fokusera på, om man behöver  
slå knut på sig själv för att till varje pris undvika tillsatser, hur farligt det egentligen är med  
socker, hur man ska tänka kring mat och inte minst hur man får till det i praktiken. Att bry  
sig om vad man äter är så mycket  mer än bara utseende och vikt. Kristinas filosofi handlar  
om att göra det enkelt, om balans och smarta val.
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TID OCH PLATS   
Dagen börjar kl. 08:30  med en kopp kaffe och smörgås. Programmet startar sedan kl. 09.00  
och avslutas senast kl. 16:00 med avbrott för lunch och fika. Seminariet äger rum på fyra platser:

 Onsdag 2 oktober i Umeå, Scandic Plaza 
 Torsdag 3 oktober i Stockholm, Piperska Muren
 Torsdag 10 oktober, Margretetorps Gästgifvaregård, Ängelholm  
 Onsdag 23 oktober i Göteborg, Lisebergs Wärdshus

ANMÄLAN
Klicka HÄR för att göra din anmälan - välj den ort och dag som du önskar delta på. En bekräftelse får du sedan till 
din mail. Du hittar även mer information på www.molnlycke.se/surgicalforum
 
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsade och”först till kvarn” tillämpas. 
I enlighet med samverkansavtalet mellan den medicintekniska industrin och vården, ber vi dig kontakta din  
verksamhetschef för ett godkännande.  
 
Har du frågor eller funderingar - kontakta din lokala Produktspecialist. En detaljerad agenda kommer att  
skickas ut längre fram. 
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