
nätverkande

Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine, SSPM, är en förening för 
medicinska experter med varierande bakgrund som är engagerade i medicinsk 
forskning och verksamma inom små och stora företag, myndigheter, inom sjuk-
vården och på universitet. 

SSPM – en förening för    
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– Vårt syfte är att utgöra ett forum för 
nätverkande och utveckling av läke-
medel och medicintekniska produk-
ter och därigenom bidra till att sprida 
kunskap och främja förutsättningar 
för forskning i Sverige, berättar fören-
ingens ordförande Gunilla Ekström. 
Vi var ursprungligen en förening för 
läkare, men en allt bredare rekrytering 
av medicinsk personal till industrin 

har öppnat för att vi i dag har många 
andra kompetenser bland föreningens 
medlemmar. 

Arrangerar uppskattade veten-
skapliga möten med aktuella 
föreläsare 
Kärnverksamheten för SSPM är att 
utgöra ett nätverk för medlemmarna. 
Genom att anordna möten kan med-

lemmarna lära känna varandra, fånga 
upp idéer och belysa relevanta frågor. 
Normalt har föreningen ett vårmöte, 
ett höstmöte och ett årsmöte där intres-
santa och aktuella frågeställningar tas 
upp, följt av ett informellt mingel med 
möjlighet att träffa kollegor. 

– Den sociala aspekten på förening-
en har alltid varit viktig, men även att 
knyta an till aktuella ämnen, berättar 

   medicinsk personal 
inom industrin

SS
PM

Mentor-
programmet 

syftar till att stärka 
den professionella 
utvecklingen hos 
medarbetare inom 
läkemedelsindu-
strin genom att ge 
den tillgång till 
mera seniora med-
lemmars erfaren-
heter och kunskap.
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nätverkande

Gunilla Ekström. Vid vårt senaste vår-
möte hade vi föreläsare som belyste 
områden som nanoteknik och e-hälsa 
och hur dessa två områden kan utveck-
la vård och läkemedelsutveckling, följt 
av livlig debatt. Ibland fokuserar vi på 
något företag och besöker detta för att 
höra om utveckling av nya spännande 
läkemedel och behandlingsformer, in-
klusive hur dessa finansieras. Klinisk 
forskning är mycket viktigt för SSPM 
och här har föreningen arrangerat åter-
kommande seminarier och besökt så-
väl prövningskliniker som de olika 
projekt som pågår för att förstärka lä-
kemedelsutvecklingen i Sverige. Slut-
ligen är ibland själva nätverkandet i 
fokus och vi har exempelvis bjudit in 
rekryteringsföretag och ordnat debat-
ter kring hur de medicinska avdelning-
arna på företagen är organiserade.

Ökad aktivitet kring erfarenhetsut-
byte med mentorer 
Som i de flesta yrken, ger utbildningen 
bara grundstommen till arbetet, resten 
kommer med erfarenheten. Att dess-
utom gå från till exempel en farmaceu-
tisk, biomedicinsk eller sjukvårdsut-
bildning till industrin, medför många 
utmaningar som är nya även med ti-
digare yrkeserfarenhet från sjukvård, 
apotek eller forskning. 

– Bara alla nya begrepp och förkort-
ningar kändes som en ogenomtränglig 
djungel, minns Gunilla Ekström. Som 
ett naturligt steg, lanserar SSPM nu ett 
mentorprogram där de som relativt ny-

ligen börjat i industrin kan få värde-
fullt stöd från oss mer erfarna. Vi tror 
också att ett färdigt mentorprogram, 
skräddarsytt för läkemedelsindustrin, 
kommer att vara mycket uppskattat av 
alla chefer som vill ge sina yngre kol-
legor en ”kick-start” men har svårt att 
hitta tid och resurser, speciellt gäller 
detta mindre företag. För föreningen 
blir det förhoppningsvis ännu fler 
medlemmar, en ”win-win-win-situa-
tion”!

Mentorprogrammet syftar till att 
stärka den professionella utvecklingen 
hos medarbetare inom läkemedelsin-
dustrin genom att ge den tillgång till 
mera seniora medlemmars erfarenhe-
ter och kunskap. 

– Programmet kommer löpa under 
ett års tid och är en fantastisk möjlighet 
för kollegor som är helt nya eller har 
jobbat några år att utvecklas professio-
nellt, berättar David Cabrales Alin, 
som tillsammans med Pia Essén leder 
projektet. Förutom ett generöst bidrag 
från vår stödjande stiftelse, behöver 
den deltagande adeptens arbetsgivare 
betala en kursavgift för att täcka kost-
naderna för programmet. Alla detaljer 
kring programmet finns på vår hem-
sida sspm.se under ”Utbildning”, tip-
sar David. 

– Vi har fler nyheter, berättar Gu-
nilla. Då vi ser hur fler av våra mer er-
farna kollegor går vidare till styrelse-
uppdrag, kommer vi nu att kunna 
sponsra en medlem per år med en 
mycket givande styrelseutbildning. 

Här är målgruppen i första hand de 
mer erfarna medlemmarna. Informa-
tion om detta finns också under fliken 
”Utbildning” på vår hemsida.

Sällskapets historia och 
medlemmar
Svenska Sällskapet för Pharmaceu-
tical Medicine (SSPM) bildades 1998 
som ett vetenskapligt sällskap vid si-
dan av Läkemedelsindustrins Läkar-
förening (LILF). SSPM blev också ett 
komplement till den tidigare bildade 
Stiftelsen i Pharmaceutical Medicine, 
som tillkom i samband med den 9:e 
världskongressen i ämnet i Stockholm 
1996. Stiftelsen utgör i dag den ekono-
miska basen för föreningens verksam-
het och det är tack vare donationer 
från Stiftelsen som mentorprogram-
met och styrelseutbildningen nu kan 
bli verklighet.

Intresserad? Läs mer på hemsidan 
sspm.se och anmäl dig gärna som med-
lem. Årsavgiften är symboliska 400 kr 
och betalas efter att du har fått ett 
email. Det går bra att samtidigt söka 
till mentorprogrammet. 

MIKAEL HOLST
Medicinsk rådgivare, kassör

 i föreningen SSPM
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