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Anbudsunderlag kongresstjänster för Kirurgveckan 2025 - 2028 
 
Svensk Kirurgisk Förening organiserar sedan 1905 svenska kirurger. Föreningen bedriver 
utbildning av blivande kirurger, stöttar forskning och utveckling och är en aktiv röst för 
svensk kirurgi och de kirurgiska patienterna. Svensk Kirurgisk Förening arrangerar sedan 
1996 Kirurgveckan som en årligt återkommande mötesplats för svenska kirurger. Kirurg-
veckan fyller en viktig roll för fortbildning, och är en uppskattad mötesplats för svenska 
kirurger, medicinteknisk industri och beslutsfattare i vården. 
 
För avtalsperioden 2025 - 2028 önskar Svensk Kirurgisk Förening upphandla leverantör(er)  
av kongresstjänster, utställning och sponsorkontakter/sponsring enligt nedan: 
 

Beskrivning av vad Svensk Kirurgisk Förening önskar upphandla av en leverantör 
av kongresstjänster för Kirurgveckan 2025 – 2028 
 

• Budget- och avtalsrådgivning 

• Leverantörsavtal 

• Hotellbokning 

• Marknadsföring  

• Deltagaradministration 

• Ekonomiadministration och redovisning 

• Rapportering och statistik  

• Abstracthantering och programläggning 

• Sekretariat och bemanning 

• Hemsida och konferensapp 

Avseende hemsida och konferensapp ser Svensk Kirurgisk Förening gärna ett samarbete med 
INVAJO. 
  

Beskrivning av vad Svensk Kirurgisk Förening önskar upphandla av en leverantör 
av utställning och sponsring för Kirurgveckan 2025 – 2028 
 
Leverantören tar fullt ansvar för alla kontakter med utställare och sponsorer från start till 
mål.   
 
  



 

 

Aktivt engagemang hela året för att skapa ett bra resultat för Svensk Kirurgisk Förening både 
ekonomiskt och gällande utställares och sponsorers nöjdhet.  
 

• Konceptualisering 

• Marknadsföring och försäljning 

• Ekonomisk administration  

• Information och support 

• Teknisk administration 

• Genomförande 

• Uppföljning 

 
Anbud 
Anbud kan lämnas på hela eller delar av uppdraget. Välkommen med ert anbud senast  
2023-04-28 till kansliet@svenskkirurgi.se alternativt Svensk Kirurgisk Förening,  
Att: Marie-Louise Schyberg, Box 738, 101 35 Stockholm. 
 

Förfrågningar om detta underlag 
Andreas Muth, vetenskaplig sekreterare Svensk Kirurgisk Förening 
andreas.muth@svenskkirurgi.se 
Per-Anders Larsson, VD Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB 
p-a.larsson@telia.com 
 
 
Göteborg 2023-03-08 
 
 
 
Andreas Muth 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Kirurgisk Förening 
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