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Aarhus, den 17. maj 2016 

 

Lægevidenskaben vil til Aarhus  
 
Flere og flere lægefaglige konferencer finder sted i Aarhus og trækker tusinder af internationale 
gæster til byen. Interessen er resultat af en strategisk satsning.  
 
19. og 20. maj er Aarhus endnu engang vært ved en international, lægevidenskabelig konference. 
Denne gang er der tale om 1st Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma – en tvær- 
og lægefaglig konference med de hotteste emner inden for medicinering. Konferencen får debut i 
Aarhus og bliver et tilbagevendende, internationalt indslag i byen.  
 
”Det er vores ambition at skabe et nordisk forum, hvor specialister fra hele verden får mulighed for at 
drøfte den nyeste forskning og iværksætte nye forskningssamarbejder – blandt andet for at bremse en 
af de hastigst voksende kræftformer i verden,” siger professor Francesco d'Amore fra Aarhus 
Universitet, der er medvært ved den kommende konference. 
 
Allerede i juni banker lægevidenskaben igen på døren, når 1000 øjenlæger fra hele verden gæster 
byen under den internationale kongres, Nordic Congress of Ophthalmology, fra 8. til 12. juni. Flere 
sundhedsfaglige kongresser er linet op frem mod 2020.  
 
Aarhus har i en årrække været en anerkendt konference-by både i norden og på den internationale 
scene. Når også lægevidenskaben har fået øjnene op for byen som konferencedestination, skyldes det 
i høj grad et succesfuldt strategisk samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus 
Universitetshospital, Aarhus Kommune og VisitAarhus. Og samarbejdet kan kaste endnu mere af sig.  
 
”Den fælles indsats for at promovere Aarhus som sundhedsvidenskabelig metropol viser rigtig gode 
takter, men der eksisterer fortsat et stort potentiale for at trække konferencer fra det 
lægevidenskabelige felt. Alene de nordiske kongresser rummer et stort vækstpotentiale,” siger Peer 
H. Kristensen, direktør i VisitAarhus.   
 
Hvad angår medicinsk forskning og patientbehandling, er Aarhus et regulært hotspot. Ifølge Peer H. 
Kristensen er det sammen med byens høje standard inden for restauranter, attraktioner og hoteller 
særligt sundhedssektoren, der gør Aarhus interessant som konference-by for de mange lægefaglige 
erhvervsgæster.   

	  
Billedtekst: Internationale konferencer boomer i Aarhus. To gange inden for den næste måned 
lægger Aarhus by til lægevidenskabelige konferencer med verdensomspændende gæstelister.   
 
For yderligere information kontakt venligst VisitAarhus’ direktør, Peer H. Kristensen, på telefon 87 

31 50 10 eller mail phk@visitaarhus.com  
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For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 

VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.com 

 

 
Om VisitAarhus 
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle 

turismen i Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en 

erhvervsdrivende fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, 

regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og 

oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster.  Turismen i Aarhus har 

oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger er således steget med over 32 

procent i perioden fra 2010 til 2014. Turister spenderer godt 3 milliarder kroner årligt på 

overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står erhvervsturismen for 1,97 milliarder kr. af 

forbruget. 

 

 


