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Välkommen som sponsor och utställare under  
”State of the Art Covid-19” den 24–25 november 2021.

Svenska Läkarsällskapet (SLS) i samarbete med SLS föreningar samt partners 
arrangerar Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19 för andra året i rad. 

Sveriges och världens främsta experter samlas för att 
summera kunskapsläget om covid-19. 



Välkommen till Sveriges största vetenskapliga möte 
om covid-19!

För andra året i rad den 24-25 november 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapet (SLS) i sam-
arbete med SLS föreningar och partners ”State of the Art Covid-19”.  Förra årets möte blev en 
stor framgång med över 1600 deltagare och närmare 100 internationella och nationella experter, 
forskare samt företrädare för regeringen, myndigheter och media som medverkade i programmet.

Nu erbjuder vi en unik möjlighet för företag verksamma inom hälso- och sjukvården att vara en 
del av mötet som sponsor eller utställare.

”State of the Art Covid-19” är Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19 och är helt digi-
talt. Under två dagar sammanfattar vi kunskapsläget med keynote-föreläsningar av nationella och 
internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälso-
professioner.

Programmet kommer att innefatta mer basal vetenskap vad gäller immunologi, patogenes och 
epidemiologi samt inkludera andra patogener med potential att orsaka stora utbrott eller ohälsa 
(s.k. Emerging Infections) samt diskussioner kring organiseringen av hälso- och sjukvården under 
kriser. Läkare som behandlar patienter och ansvariga verksamhets- och förvaltningschefer kom-
mer i stor utsträckning att delta och vaccination och vaccinstrategier kommer att diskuteras.

 ”State of the Art Covid-19” vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjuk-
vården och är även en plattform för att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska 
forskargrupper. Läs mer om mötet på sls.se/covid19



Nationella och  
internationella  

experter samlas för att 
summera kunskapsläget 

om coivd-19.   
Välkommen som  

sponsor och  
utsällare!



Maximera ert deltagande 
För att ge företag och organisationer olika möjligheter att exponera sitt varumärke, produkter och 
tjänster så har vi tagit fram tre separata sponsor- och utställarpaket. 

HUVUDSPONSOR

	 Möjlighet att vara en del av huvud-
 programmet och hålla ett företagssponsrat  
 symposium
	 Synlighet med logo i kommunikation 
 kring mötet
	 Synlighet i pauser och under hela mötets  
 gång via mötets streemingtjänst
	 ”Utställningsyta” med möjlighet till 
 chatfunktion med deltagarna, videomöten, 
 presentation av olika typer (broschyrer, 
 bilder, filmer)
	 Stående ”breakout rooms” med möjlighet 
 att bjuda in Sveriges läkare till diskussion  
 och dialog
		 10 st fria platser samt fria platser för 
 monterpersonal
	 Listad som huvudsponsor i programmet  
 och på mötets hemsida

SPONSOR

	 Möjlighet att hålla ett företagssponsrat  
 symposium samtidigt som SLS föreningar  
 och sektionerna håller sina program
	 Synlighet med logo i kommunikation  
 kring mötet
	 ”Utställningsyta” med möjlighet till chat 
 funktion med deltagarna, videomöten,  
 presentation av olika typer (broschyrer,  
 bilder, filmer)
	 5 st fria platser samt fria platser för 
 monterpersonal.
	 Listad som sponsor i programmet och på  
 mötets hemsida.



UTSTÄLLARE

	 Synlighet med logo i kommunikation  
 kring mötet
	 ”Utställningsyta” med möjlighet till  
 chatfunktion med deltagarna, videomöten,  
 presentation av olika typer (broschyrer,  
 bilder, filmer)
	 Fria platser för monterpersonal
	 Listad som utställare i programmet och  
 på mötets hemsida

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
 
Sophie Palmqvist-Klockhoff 
Projektledare Svenska Läkaresällskapet 
sophie.palmquist-klockhoff@sls.se

STATE OF THE ART COVID-19
Nu samlas Sveriges och världens främsta 
experter för andra året i rad till Sveriges störs-
ta  vetenskapliga möte om Covid-19. 

VAR & NÄR Mötet är digitalt och äger rum  
den 24-25 november 20201.

MÅLGRUPP Mötet vänder sig till läkare och 
övriga professioner inom hälso- och  
sjukvården.

ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet i 
samarbete med SLS föreningar och partners

PARTNERS Karolinska Institutet, Linköpings 
universitet, Lunds universitet, Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, Sahlgrenska akademin, 
SciLifeLab, Svensk sjuksköterskeförening, 
Sveriges läkarförbund, Umeå universitet, 
Uppsala universitet och Örebro universitet.

PROGRAM & ANMÄLAN www.sls.se/covid19
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Arrangör                           Huvudpartner
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