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Utöver konferensen
Gastronomi
Göteborg är en dröm för gourmanden och mat från hela världen serveras till rimliga priser. Stjärnkrogar och rebelliska
uppstickare ligger sida vid sida med trendiga barer och en
rullande armada av foodtrucks.

Sevärdheter
Aktiviteter, mysiga stadsdelar och natur ligger endast ett
stenkast från sevärdheter och underhållning. Göteborg har
ett rikt kulturliv och det finns gott om upplevelsebaserade
aktiviteter och ett stort antal kulturinstitutioner, bl.a. Göteborgs Konstmuseum och Universeum, i centrala stan. Historiska och nutida sevärdheter blandas med ett brett utbud
av konserter, sport- och kulturevenemang, shopping, mässor
och utställningar.

Avkoppling
Staden är omgiven av salta klippor, djupa skogar och vackra
sjöar och ett äventyr är aldrig långt borta. På mindre än en
halvtimma från centrum befinner du dig på en båt som tar
dig ut i skärgården. De många öarna sträcker sig längs kusten som ett pärlband.
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Välkommen till Ortopediveckan 2023

Göteborg

Svensk Ortopedisk Förening och Sahlgrenska Universitetssjukhuset hälsar er välkomna till Ortopediveckan 2023 i Göteborg.
Konferensen, som är öppen för läkare,
sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer, genomförs
den 28 augusti—1 september på Svenska
Mässan i centrala Göteborg.
2023 års Ortopedivecka kommer att ha
temat ”Vart är vi på väg? Ortopedin nu och
i framtiden”. Vårt vetenskapliga program
kommer att innehålla intressanta och aktuella föreläsningar inriktade på innovationer, men också utmaningar inom ortopedisk behandling och forskning, idag och
i framtiden. Dessutom erbjuds introduktionskurser, workshops och Ortopedexamen med mera. Förutom det vetenskapliga
programmet arrangerar vi givetvis sociala

• Hållbar destination – världsledande sedan
2016. Huvudstad för Smart Tourism 2020.

aktiviteter såsom bankett, ortopedmil och
andra festligheter.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är
Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i norra Europa.
Sjukhuset har ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och erbjuder en bred vårdverksamhet
som omfattar både grundläggande hälsooch sjukvård samt högspecialiserad vård.
Svenska Mässan är en av Europas största och mest uppskattade mötesplatser. Här
finns kongress- och mässhallar, hotell och
restauranger under samma tak. Anläggningen är centralt belägen bredvid Liseberg
och har bekvämt gångavstånd till stadens
stora utbud av kultur och shopping.
Ortopediveckan arrangeras av Svensk
Ortopedisk Förening.
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• Lättillgängligt med tåg, buss och flyg –
endast 20 minuters transport till flygplatsen.
• Svenska Mässan, med allt under ett tak,
ligger mitt i stan.
• Hotell på nära avstånd – ca 3 000 hotellrumligger inom 5 minuters gångavstånd.
• Gångavstånd – restauranger, barer, kultur
och attraktioner ligger nära; litet eller inget
behov av transport.
• Nöjda delegater – nöjdhetsindex är 6,2 av
7 (2019).
• Fantastisk skärgård med goda möjligheter
för sociala aktiviteter är endast en kort spårvagnsresa bort.

