Välkommen till SSPMs Höstmöte!
Plats: Karolinska Institutet, Nobels
väg 12B , Solna. Lokal: Atrium

22 oktober 2018

Tid: 1730 – 19.00 med efterföljande
middag på Haga Bottega

Nuvarande medlemmar och ni som är nyfikna
på SSPMs verksamhet är varmt välkomna till
mötet. Vi bjuder på intressant föredrag, samtal,
mingel och middag.
Program
1730-18:00 Ankomst/Mingel



18:00-19:00 Föreläsning: Patient Blood Management (PBM) -att ge
blodtranfusioner på rätt indikationer, Agneta Wikman
Patient blod management (PBM) är definierat som ett
patientfokuserat, evidensbaserat och systematiskt
tillvägagångssätt för att optimera behandling av patienter som

Anmälan till det avgiftsfria
höstmötet sker till
info@sspm.se senast 14
oktober

kan behöva transfusioner av blodprodukter, med syfte att
säkerställa högkvalitativ och effektiv vård. År 2010 gav World
Health Assembly Resolution stöd för PBM och uppmanar WHOs

Mer info på www.sspm.se

medlemsländer att implementera PBM.
Vad innebär PBM ur ett kliniskt perspektiv och hur långt har
man kommit med PBM i Sverige och andra länder idag?
Välkomna att lyssna på en föreläsning av Agneta Wikman!
Vi tror att detta kan intressera alla SSPMs medlemmar, men särskilt de
som arbetar inom områdena kirurgi, anestesiologi, och
transfusionsmedicin.
Om föreläsaren: Agneta arbetar som överläkare på KS inom
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin och representerar
Swedish Blood Alliance PBM arbetsgrupp inom European Blood
Alliance, samt koordinerar ett nationellt nätverk som påbörjat
arbete inom PBM

Mötet äger rum i lokalen
Atrium, Nobels väg 12B,
Karolinska Institutet. Därefter
beger vi oss till Haga
Bottega, Eugeniavägen 6
där vi äter middag
tillsammans.

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 våra aktiviteter och program finns på www.sspm.se

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

