
      
 

 

                                                         
                

  

Framtidens Specialistläkare 2021 
7–10 sept, 2021 på Malmö Arena (utställningen onsd-fred lunch, 8-10 sept) 
 

Framtidens Specialistläkare (FSL) riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, 

studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Ett av kongressens 

viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning och fortbildning till Sveriges alla läkare, 

oavsett specialitet. På FSL skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. 

2018 lockade mötet cirka 1000 deltagare på Malmö Arena. 

 

En stor del av framgången för FSL är den stora mängden kurser under kongressen. Det 

konceptet blir kvar och utvecklas. Vid mötet 2021 är det 13 år sedan kongressen startade. 

 

Kongressens tre huvudteman är som vanligt: Ledarskap, Kommunikation och Vetenskap. 

 

Den absoluta merparten av alla stora viktiga aktörer inom hälso- och sjukvården i Sverige 

deltar på kongressen. Möt företrädare för regioner & landsting, beslutsfattare som politiker & 

sjukvårdshuvudmän samt fackliga organisationer. Alla möts i vår fina och mycket 

uppskattade utställning dit samtliga deltagare välkomnas i alla pauser och i välbesökta 

mingel. 

 

 
 

 
 

Svenska Läkaresällskapet är på plats och håller i ett flertal programpunkter under 

kongressen. Dessutom utökar vi kongressen till att även innefatta BT, bastjänstgöring. Det är 

första delen i nya ST med kliniska tjänster. Vi tror att detta kommer att locka många extra 

deltagare.  



Var med och ställ ut på FSL 2021 
 

Som vanligt anordnas en utställning där ni är välkomna att visa upp era produkter. Det 

kommer att erbjudas bra möjligheter att få träffa deltagarna. Kaffe serveras alltid enbart i 

utställningen. Dessutom ingår en välkomstfest i utställningen under onsdagskvällen.  

 

Välkomna att ställa ut i samband med FSL 2021 i Malmö.  

 

Plats: Mötet hålls på Malmö Arena i Malmö.  

 

Utställningstider: 8–10 september 2021. Utställningen öppnar onsdag morgon och 

stänger fredag efter lunch. Lunchpauserna är förlängda till en timme och en kvart för att 

ge goda tillfällen till utställningsbesök och kafferasterna är upp till 45 minuter.  

 

Utställning: Kostnaden för utställning onsdag-fredag är 3500 kr per m2. 

 

Minsta djup två meter, minsta beställning 2x2m. Beställningar hanteras efterhand som 

de kommer in. Utställare har (i mån av plats) fri tillgång till det vetenskapliga 

programmet. Orderbekräftelse skickas efter anmälan.  

 

Möbler/Internet: I ytan ingår väggar, kongressbord, ca 180x80cm, 

stolar, Wi-fi och standard-el. Vi bygger bakväggar och 1m i sida mellan 

montrarna. Bilden till höger visar hur väggarna ser ut för en monter i 

storleken 3x2m. Övriga möbler beställes av vår underleverantör och info 

kommer under våren. Golvet i anläggningen är ett stengolv. 

 

Utställarpass (med fritt deltagande på kongressen):  

Med varje beställning av utställningsplats ingår ett utställarpass, som inkluderar lunch & 

kaffe under utställningstiden och minglet i utställningen på onsdagskvällen. Som 

utställare har du även möjlighet att besöka kongressen i mån av plats. 

Större montrar tilldelas fria utställarpass efter monterstorlek (12m² ger två pass och 18 

m² ger tre pass osv.)  

Ytterligare utställarpass för utställare kostar 1800 kr för utställningsperioden, och 

avser endast att täcka omkostnaderna. Max en personal per två m2. Föranmälan stänger 

en månad före mötet. Endast företagsnamn står på brickorna och att ni kan byta 

personal genom att överlåta brickan. Brickan är opersonlig. På sent beställda brickor står 

endast ”Utställare”.  

Anmälan på plats kostar 2000 kr för alla dagarna och 1200 kr för enstaka dag. 

Endagarsbrickor kan endast bokas på plats. 

 

Annonsering: Mötets programbok delas ut till alla deltagare. En annons i färgtryck 

helsida kostar 6000 kr. Specifikation för annonsunderlag skickas efter beställning. 

 

Socialt/kvällsarrangemang:  

 

• Mingel i utställningen onsdag kväll: Ingår i deltagaravgift (föranmälan krävs) 

• Middag på Malmborgen torsdag kväll: Kostnad 500kr/deltagare (föranmälan 

krävs) Det serveras en buffé med dryck. 

 

Traveko tar emot industrins personalanmälningar för utställare.  

 
Moms: Tillkommer på ovan priser. 

 



Hemsida:  http://www.framtidenslakare.se/ Programmet uppdateras efterhand. 

 

Logi: Hotellbokning via mötets hemsida (se info) med start i februari 2021. 

 

Anmälan utställning: Bokning sker på www.travekoscandinavia.se. Klicka på Våra 

möten/Framtidens Specialistläkare.  

 

Frågor: För frågor som rör utställningsdelen hänvisas till Johan Lindbladh, Traveko 

Scandinavia, johan.lindbladh@travekoscandinavia.se, mobil: 0733-351 424.  

 

Betalningsvillkor: 10% av monterhyra vid beställning mot faktura på 30 dagar netto. 

Resterande kostnader betalas mot faktura 90 dagar innan kongressen.  

 

Övriga kontaktpersoner: Se hemsidan 

 

Välkomna till Malmö! 

 

 

Johan Lindbladh, 

Event Manager 

Mobile: +46 (0)733 351 424 
  

http://www.framtidenslakare.se/
http://www.travekoscandinavia.se/


Bilaga 1: Följande utställare var med FSL 2018 

 
• Achima Care 

• CampusPharma 

• Capio Närsjukvård 

• Centrum för sällsynta diagnoser 

Syd 

• Coala Life 

• Colligo Vårdkompetens 

• Dignus Medical/Kletor 

• Doktor24 

• Fibromyalgiförbundet 

• Försvarsmakten 

• Försäkringskassan 

• Gnosco 

• GSK 

• HemoCue 

• Informationscentrum för ovanliga 

diagnoser 

• Internetmedicin 

• Joint Academy 

• KRY 

• Landstinget Blekinge 

• Landstinget i Värmland 

• Landstinget Sörmland 

• Liber 

• Lipus 

• Läkarjouren 

• Läkartidningen 

• Medcura 

• Mediate Nordic 

• Medibas 

• medicininstruktioner.se 

• Medinet 

• Min Doktor 

• Move Management 

• Netdoktor 

• Otimator 

• Pedersen van Hees Vårdmäklarna 

• Pelmatic Sweden 

• Praktikertjänst 

• Region Gävleborg 

• Region Jämtland Härjedalen 

• Region Jönköpings län 

• Region Kronoberg 

• Region Norrbotten 

• Region Skåne 

• Region Västmanland 

• Resursläkarna/NGS Group 

• Scandinavian AirAmbulance 

• Sjukhusläkarna 

• SKL/Uppdrag Psykisk Hälsa 

• Socialstyrelsen 

• STP: ST-läkare i Psykiatri 

• Studentlitteratur 

• Svenska Företagsläkarföreningen 

• Svenska Läkaresällskapet 

• Svenska palliativregistret 

• Sveriges läkarförbund 

• Sveriges Yngre Läkares Förening 

• Transmedica 

• Werlabs 

• Wieslab 

• Västra Götalandsregionen 

 
 
Bilaga 2: Framtidens Specialistläkare i media 
Nedan finner du länkar till några artiklar som skrevs om FSL 2018:  
 
SLS Aktuellt Nr 2/2018, sid 20-21 
 
Framtidens Karriär 
 
Utbildning & Fortbildning 

 

https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/slsaktuellt2_web_2018
http://karriarlakare.se/artikel/manskliga-moten-viktig-kontrast-till-lakares-digitala-vardag
https://delegia.com/app/Data/ProjectImages/11145/FSL/ALM_4-18_HELA_low_korr2_IE.pdf

