
 

 

 

 

SWEETs är det nationella vetenskapliga mötet för Svensk Förening för Akutsjukvård. 

På SWEETs vill vi visa upp all den akutsjukvårdskompetens som finns bland akutläkare 
och akutsjuksköterskor i Sverige. Samtidigt är det inspirerande med röster utifrån och vi 
har även i år en stor andel utländska gäster. Från Sydafrika kommer Victoria Stephen, 
akutläkare i Johannesburg tillsammans med Kat Evans som är barnakutläkare också i 
Johannesburg, Sydafrika. Från Norden har vi samlat ScanFOAM som är den samlade 
gruppen av akutläkare som driver egna bloggar och podcasts i ämnet. De kommer att vara 
med och göra podcasts på plats. Från Storbritannien kommer Simon Carley och Richard 
Body, som båda är professorer i akutsjukvård och två av akutläkarna bakom St Emlyn’s 
blog. Linda Dykes, akutläkare och allmänläkare med specialintresse för Mountain 
medicine kommer även i år. Från Kanada kommer James French, akutläkare och 
traumaexpert. Han sköter och överser utbildningen för glesbygdssjukhusen i Kanada. 

SWEETs 2017 äger, som förra året, rum på Djurönäsets konferenscenter den 22-24 mars 
2017. Där kommer Sveriges akutläkare och akutsjuksköterskor träffas under tre dagar. Det 
blir ett varierat program. Vi inleder SWEETs på onsdagen med ST-dagen. Parallellt med 
denna ordnar vi workshops som leds av våra inbjudna gäster tillsammans med svenska 
akutläkare. Torsdagen blir traumadag. Det blir spännande föreläsningar om traumaträning 
i Kanada och traumaomhändertagande i Sydafrika, varvat med svenska inlägg. Under de 
långa pauserna har vi möjlighet att diskutera hur vi kan förbättra traumavården i Sverige. 
På fredagen finns det två spår. Ett spår handlar om kognitiva processer i akutsjukvården, 
hur vi tänker rätt och hur vi får saker att hända. Det andra spåret lyfter fram svensk 
akutsjukvårdsforskning. 

SWESEM bjuder in industrin att medverka som partner/utställare under SWEETs den 22-
24 mars. 

Fokus ligger på att ge er möjligheten att ha en programlagd workshop eller föreläsning på 
20-45 minuter där tillfället ges att presentera och demonstrera era olika viktiga redskap i 
akutsjukvården. 

Se bifogat preliminärt program. 

Vi räknar med ca 250 deltagare under SWEETs 2017. 
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Partner- och utställarerbjudande 

Samtliga belopp exkl moms 

  Huvudpartner (max 1 bolag per dag) 

Erbjudande Pris 

Värd för workshop/föreläsning under 
lunchen inom eget område (45 min) torsdag 
23/3 alt. fredag 24/3. Workshop/föreläsning 
marknadsförs i programmet. 
Alternativt huvudsponsor av hela ST-dagen 
onsdag 22/3.  

SEK 50 000 

Gemensam marknadsföring med SWESEM 
inför SWEETs 2017 

Inkluderat  

Utställningsyta max 3 kvm samt ett eluttag 
under torsdag och fredag i 
huvudbyggnaden. 

Inkluderat 

Möjlighet att först välja placering av 
utställningsyta i anslutning till 
huvudföreläsningssalen. "Först-till-kvarn" 
principen tillämpas. 

Inkluderat 

2 fria registreringar till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och 
till sessionerna) 

Inkluderat 

Middag torsdag (kopplat till de fria 
registreringarna) 

Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i 
PowerPoint i huvudföreläsningssalen 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo i 
programbladet 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo i 
mobilapp 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner med logo och 
länk på www.sweets.nu. 

Inkluderat 

Exponering som huvudpartner på roll-up 
under SWEETs, t ex i anslutning till 
föreläsningssalarna. Exklusive kostnad för 
roll-up 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas 
namn och arbetsplats två veckor innan 
mötet äger rum. 

Inkluderat 

 



 

 

 

  Partner (max 1 bolag per dag förutom ST-dagen) 

Erbjudande Pris 

Värd för workshop/föreläsning under 
frukost inom eget område (25 min) torsdag 
23/3 eller fredag 24/3. 
Workshop/föreläsning marknadsförs i 
programmet. 
Alternativt partner av hela ST-dagen den 
22/3.  

SEK 30 000 

Gemensam marknadsföring med SWESEM 
inför SWEETs 2017 

Inkluderat 

Utställningsyta max 3 kvm samt ett eluttag 
under torsdag och fredag i 
huvudbyggnaden. 

Inkluderat 

Fördelaktigt placerad utställningsyta i 
anslutning till huvudföreläsningssalen (i 
förhållande till övriga utställare) 

Inkluderat 

2 fria registreringar till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och 
till sessionerna under 3 dagar) 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo i 
mobilapp 

Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i 
PowerPoint i huvudföreläsningssalen 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo och länk 
på www.sweets.nu 

Inkluderat 

Exponering som partner med logo i 
programbladet 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas 
namn och arbetsplats två veckor innan 
mötet äger rum. 

Inkluderat 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Utställarerbjudande 

Erbjudande Pris 

Utställningsyta i huvudbyggnaden nära 
anslutning till föreläsningssalen samt ett 
eluttag  

SEK 15 000 

1 fri registrering till monterpersonal (ger 
tillträde till konferenslunch, kaffepauser och 
till sessionerna) 

Inkluderat 

Listad som utställare på www.sweets.nu Inkluderat 

Listad som utställare i det tryckta 
programmet 

Inkluderat 

 

Utställarerbjudande – mini workshop i utställningen 

Erbjudande Pris 

Mini workshop i utställningen (bakom 
öppna spisen) i huvudbyggnaden nära 
anslutning till föreläsningssalen. 
Ståbord och max 20 minuters workshop. 
Möjlighet att visa upp ert material och 
utrustning efter ett schema. Berätta, visa 
och ge deltagarna möjlighet att prova 

SEK 5 000 

 

 

Sponsorer och utställare under SWEETs 2016: 

 

Abbott    Läkarjouren 
Allytec    Medidyne 
BK Medical   Physio-Control 
Boehringer Ingelheim  Secma   
Diagen    Thermo Fisher Scientific 
GE Healthcare  Vingmed 
HemoCue   Vygon 
Katastrofmedicinskt Centrum    

 

 

Frågor om partner/utställare, vänligen kontakta 

Meetagain Konferens AB 
Caroline Knies  
Tel 08-664 58 00  
E-post: caroline@meetagain.se  

 

mailto:caroline@meetagain.se

