
Svensk förening för Diabetologi arrangerar Diabetologisk afton  
i samband med ATTD-kongressen i Berlin. 

Fredagen den 24 februari, kl. 18.30 

Meaconsulting AB är konferensarrangör. Kontak t :  at td-sfd@meaconsulting.se

PROGRAM
18.30–19.30 Gemensam samling och välkomstbuffé 
19.30–21.00 Diskussionsforum.  
Moderator Frida Sundberg, överläkare medicine doktor. SFD + deltagare 

Nyheter kring typ 1 och 2 diabetes, barn och vuxna
• Nya medicintekniska produkter, CGM och pump
• Highlights från ATTD-dagarna
• Vad tar vi med hem till Sverige?

Inbjudan till
Diabetologisk afton

Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz 

Väl mött! Styrelsen i Svensk förening för Diabetologi

MED STÖD AV

Under ATTD i Berlin kommer SFD att anordna en diskussions-
kväll för svenska deltagare och medlemmar i SFD på Leonardo Royal 
Hotel Berlin Alexanderplatz, Otto-Braun-Str. 90, Friedrichshain-
Kreuzberg, 15 min. promenad från Alexanderplatz. Där ges möj-
ligheter till att träffas, utbyta erfarenheter och reflektera kring 
kliniska och vetenskapliga highlights tillsammans med kollegor 
från primärvården och barn- och vuxendiabetes.

Anmälan 
Kostnadsfritt deltagande men anmälan behöver förbokas på www.sfdmoten.se. 



Res med oss till ATTD i Berlin
Vi erbjuder:
• Bokning av hotell med bra läge och standard 
• Bokning av reguljärflyg och tåg
• Bästa möjliga pris – valuta för pengarna!
• Kongressregistrering – slipp alla krångliga  

registreringssidor!
• Möjlighet att förlänga din vistelse i samband  

med kongressen
•  Vi hjälper dig med bokning av medföljande resenär  

t ex. sambo/make/maka
• Alla kostnader samlade på en och samma faktura eller 

uppdelade – en del till arbetsgivaren och en del privat 
om så önskas.

• Vi erbjuder avbeställningsförsäkring samt  
reseförsäkring genom Europeiska ERV eller Gouda

• Vi skräddarsyr din resa utefter just Dina behov
• Vid frågor eller bokning är kontaktperson Camilla 

Stattin på Linné Travel. Kontakt sker i första hand  
per mejl: camilla.stattin@linnetravel.se  

  
Exempel på tågtider från Köpenhamn:
21 februari Köpenhamn - Berlin 11.26–18.20
25 februari Berlin - Köpenhamn  14.38–22.03 

Prisexempel från 1.680:– reserverad sittplats 

Kan återbetalas mot en avgift på 10 euro före första 
giltighetsdagen.

Exempel på flygtider med SAS från Arlanda:
22 feb  SK2677 Stockholm - Berlin 09.55–11.30
25 feb  SK2680 Berlin - Stockholm 17.35–19.20
Prisexempel från 2.790:- inkl. skatter, bagage och bränsle-
tillägg 

Exempel på hotell:
ABBA Hotel Berlin
https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g187323-
d1483688-Reviews-Abba_Berlin_Hotel-Berlin.html
Det tar 20 minuter med kollektivtrafik till CityCube 
Berlin, Messe Berlin.
Pris 1.820:–/rum/natt ex. frukost 

Kongressregistrering:
Early Brird fram till den 07/12 645 €
Regular fee fram till den 07/2 745 €
Onsite from den 08/2 805 €
Arvode kongressregistrering 350:–

Om Du har bokat resa med Linnetravel,
så har du 24 timmars reseservice 08-400 016 34

Linné Travel Service AB
Box 19097
104 32 Stockholm
Tel: 08-459 16 60
Fax: 08-662 08 85
www.linnetravel.se

Res med SFD till  
ATTD Berlin 22-25/2 2023 


