
 
   

 

Anmälan till det avgiftsfria 

vårmötet och middag sker till 

info@sspm.se senast 23 maj. 

 

Mer info på www.sspm.se 

 

Mötet äger rum på NKS  i 

Herbert Olivecronas 

konferensrum, A8:04.  

Vi går därefter till 

fakultetsrestaurangen Svarta 

Räfven och äter middag.  

 

 

Vid problem att hitta, ring 

Mikael Holst 070-7812456 

 Nuvarande medlemmar och ni som är nyfikna 

på SSPMs verksamhet är varmt välkomna till 

mötet. Vi bjuder på ett aktuellt och intressant 

föredrag med kortare rundvandring på NKS, 

mingel och middag.

Välkommen till SSPMs Vårmöte! 
Plats: NKS huvudentré, 

Eugeniavägen 3. Direkt innanför 

dörrarna i centralhallen tag hiss 

A upp till plan 8. Herbert 

Olivecronas konferensrum, A8:04 

30 maj 2018 Tid: 18,00 med efterföljande 

middag 

Program 

Nya Karolinska Solna (NKS) har man kunnat läsa mycket om 

i media, men vad är planen för verksamheten med NKS och 

vilka möjligheter skapas med den nya organisationen av 

sjukhuset? Här ges en unik möjlighet att få information, från 

en av de kollegor som varit med och planerat sjukhuset 

under ca 15 års tid, med möjlighet att ställa frågor. 

 

Välkomna att lyssna på föredraget ”NKS- Ett sjukhus för 

framtiden” av Docent Gunnar Öhlén, senior medicinsk 

rådgivare på programkontoret NKS.  Efter föredraget guidas 

vi på en kortare rundvandring i byggnaden.  
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 SSPMs ambition 2018  

 

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! 

 

 


