
 
   

 

Anmälan till det avgiftsfria 

höstmötet sker till 

info@sspm.se senast 15 

oktober. 

 

Mer info på www.sspm.se 

 

Mötet äger rum i 

föreläsningssalen Atrium, 

Nobels väg 12B, Karolinska 

institutet, Solna. Vi går 

därefter till 

fakultetsrestaurangen Svarta 

Räfven och äter middag.  

 

 

Vid problem att hitta, ring 

Gunilla 073 354 20 58 

 Nuvarande medlemmar och ni som är nyfikna 

på SSPMs verksamhet är varmt välkomna till 

mötet. Vi bjuder på intressanta föredrag, 

mingel och middag.

Välkommen till SSPMs Höstmöte! 
Plats: Karolinska Institutet, 

Nobels väg 12B,  Solna.        

Lokal: Atrium 

 25 oktober 2017 Tid: 18.00 – 19.30                         

med efterföljande middag 

Program 

Programmet är även denna gång kring de "små detaljerna". 

Senast hade vi elektronisk medicin och nanomedicin. Nu går vi 

upp lite i storlek till bakterier. Mikrobiomet är ett hett ämne där 

man på senare år gjort banbrytande upptäckter som ökat intresset 

för fekala transplantationer. Det medför nya möjligheter för 

patienterna, men utmaningar för myndigheter då klassifikation av 

detta som läkemedel eller ej kommer styra villkoren för fortsatt 

utveckling av denna behandling som är känd sedan länge, men 

nu fått helt ny luft under vingarna. 
 

Forskning på mikrobiom och mikrobiota sträcker sig flera hundra år 

tillbaka i tiden men det är på senare år vi har upptäckt hur 

omfattande bakteriernas påverkan på oss verkligen är. Vi är inte 

ensamma i vår egen kropp. Vi lever i symbios med nära 100 

biljoner bakterier som ständigt påverkar hur vi ser ut, mår och 

beter oss. 

 

Vi välkomnar våra föreläsare som kommer att tala om Mikrobiota - 

transplantation av tarmens bakterier som behandling/läkemedel. 

 

Deltagare:  

Dr Peter Benno, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och 

cellbiologi (MTC) 

Universitetslektor Pierre Lafolie, Institutionen för medicin 

Professor Tore Midtvedt, MTC 

 

1. Bakgrund och sammanfattning av publicerade resultat, särskilt 

inom gastroenterologi - Peter Benno 

 

2. Är transplantationen att betrakta som ett läkemedel eller ej? – 

Pierre Lafolie 

 

3. Diskussion. Tore Midtvedt medverkar som mikrobiota expert 
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 SSPMs ambition 2017  

 

För att SSPM fortsatt skall vara en aktuell grupp för de som arbetar med 

läkemedelsutveckling i alla faser i Sverige, vänder vi oss till nya medlemmar som kommer 

från mindre forskande företag och från Medical Affairs funktionen inom 

marknadsbolagen. 

Vi ser fram emot att mötas och diskutera de nya trender vi ser inom 

läkemedelsutvecklingen i Sverige med våra nya och befintliga medlemmar i 

engagerande ämnen och former. 

På www.sspm.se finns ytterligare information om föreningens mål och verksamhet.  

Bakgrund 

Pre-klinisk och tidig klinisk forskning inom life science sektorn har under en lång tid 

huvudsakligen varit centrerad till stora företag som AstraZeneca eller Pharmacia med 

starka forskningscentra i Sverige. Till följd av nedläggning av traditionella forskningscentra 

i Sverige och på grund av nya trender inom hur man arbetar med tidig 

läkemedelsutveckling har detta fokus till stor del kommit att ersättas av forskning på 

mindre och medelstora företag. Vi vänder oss till er som arbetar med 

läkemedelsutveckling inom dessa företag med avsikten att SSPM ska vara en plattform 

för diskussion av gemensamma frågeställningar inom SMEs.  

 

Medlemserbjudande 

En trend ute på marknadsbolagen är det växande ansvaret för Medical Affairs 

funktionen. De som inom marknadsbolagen står för den vetenskapliga kunskapen inom 

företagets terapiområden kan vara Medical Scientific Liaisons, Medical Advisors,  

Scientific Advisors, Medical Affairs Managers eller jämförbara positioner med andra 

namn.  Vi vänder oss till er för att diskutera vilka funktioner som finns inom Medical Affairs 

på bolagen i Sverige och vilka trender som finns för arbete inom detta område.  

SSPMs medlemmar varierar idag mer än tidigare  avseende ålder, inriktning och hur långt 

man kommit i karriären. Vi arbetar på såväl små, som mellanstora och stora 

läkemedelsföretag, och även  på andra typer av organisationer.  Styrelsen vill 

uppmuntra denna trend mot större diversitet som vi tror gynnar samtliga medlemmar 

och möjliggör korsbefruktning avseende erfarenhet, kunskap och nätverk. Därför tar vi nu 

nya initiativ till att erbjuda medlemmar som är i olika faser av sin karriär möjlighet till att 

vidareutvecklas professionellt. Information angående mentorskapsprogram och 

styrelseutbildning finns på www.sspm.se 

  

Sprid gärna detta brev till kollegor som kan vara intresserade av ett medlemskap i SSPM! 

 

 


