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Pharmada
Pharmada är Sveriges största
arbetsmarknadsdag för farmaceuter och
äger rum 12 mars 2020.

Schema för Pharmada 2020

Innan Pharmada anordnas
lunchföreläsningar av kommittén
tillsammans med företagen som erbjuder
lunchföreläsningar. Syftet med dessa är att
inspirera studenterna och ge dem en inblick
i hur det är att arbeta på företaget i fråga.

17/2-25/2
Försäljning av biljetter till mingelmiddagen på
BMC mellan 12:15-13:00

På Pharmadamässan får du chansen att
träffa representanter från olika framtida
arbetsgivare och skapa kontakt med
arbetslivet som farmaceut. Vissa företag
erbjuder även kontaktsamtal för att
rekrytera intressanta framtida medarbetare.

6/3
Lunchföreläsning - UMC kl. 12:15

Strax efter mässan äger en mingelmiddag
rum på Pharmen. Mingelmiddagen är ett
toppen tillfälle att knyta kontakter med
representanter från olika företag och
nätverka.

26/2
Lunchföreläsning - GUM kl. 12:15

9/3
Lunchföreläsning - Apoteket AB kl. 12:15
10/3
Lunchföreläsning - Kronans Apotek kl. 12:15
11/3
Lunchföreläsning - Apotek Hjärtat kl. 12:15
12/3
Pharmadamässan kl. 12.00-16.00
Mingelmiddag startar kl. 18.00
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Hitta till mässan
Pharmada 2020 äger rum på nya moderna
Konferens Hubben som är belägen mellan
Pharmen och BMC. Vägbeskrivning från
BMC till Hubben hittar ni nedan.
Hubben är en stor konferensanläggning och
en uppgradering för Pharmada jämfört med
föregående år. Vi är stolta över att anordna
Pharmada 2020 här.
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Hitta under mässan
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Utställare

Sponsorer och samarbetspartner

Medvärd:
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Farmacevtiska Studentkåren
Som student i Uppsala har du möjlighet att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren, även
kallad Farmis. Farmis grundandes 1896 och är en ideell organisation. Sedan dess har vi
bevakat studenternas intresse och skapat stor gemenskap mellan farmacistudenter.
Vi som bedriver detta är engagerade studenter som arbetar ideellt med att bedriva
studiebevakning gentemot Farmaceutiska fakulteten och universitetet centralt, så upplever
man som farmacistudent problematik gällande utbildningen eller känner sig orättvist
behandlad kan man vända sig till kåren för hjälp.
På kårhuset erbjuder vi studieplatser, arbetslivsanknytning, pluggstugor, studieråd, idrott,
café och pub för att just din studietid ska bli så bra som möjligt.
Farmis har även en del sociala medier som kan vara kul för dig som student att ta del av. Du
finner oss på instagram och facebook genom att söka på farmis. Vi har även en hemsida där
du kan finna mer information kring kårens verksamhet på farmis.se.
Välkommen till Uppsalas studentliv och till Farmacevtiska Studentkåren!

Visste du att..?
Du som är kårmedlem har förtur till Pharmadamässan. Mässan äger rum
mellan 12.00-16.00. Mellan 12.00-13.00 är mässan exklusiv för kårmedlemmar.

Stöd Farmacevtiska Studentkåren - Bli medlem idag!
Swisha 100kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt
personnummer i meddelandet. Ex. Farm Farmisson, 980312-XXXX.
För frågor, maila vicek@farmis.uu.se
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www.farmis.se

Farmis

Farmis

Sveriges Farmaceuter är Sveriges enda fackförbund exklusivt
för apotekare och receptarier. Till oss kan du som
studentmedlem vända dig om vill förbereda dig inför din
karriär. I medlemskapet ingår:
Trygghet
Gratis olycksfallsförsäkring, billig hemförsäkring, någon att
fråga
Karriär & utveckling
Lönestatistik, lönerådgivning, granskning CV + personligt brev,
intervjuträning, karriärrådgivning
Inspiration
Svensk Farmaci, karriärföreläsningar, workshops
Möjlighet att påverka
Bli studentambassadör eller engagera dig i
studentsektionsstyrelsen
Kom gärna förbi och prata med oss på Pharmada. Vi delar ut
goodiebags till dig som blir medlem på plats.

Pfizer är inte bara Sveriges - utan ett av världens
ledande läkemedelsbolag. Pfizer anställda arbetar
över hela världen för att förbättra hälsan hos alla,
överallt. Pfizer Strängnäs är en av Sveriges
största bioteknikanläggning för kommersiell
tillverkning av läkemedelssubstanser. Vi tillverkar
flera läkemedelssubstanser i en
multiproduktanläggning. Pfizer är ett företag som
fokuserar på innovation, kreativitet och respekt för
patienter, kollegor och samhället. När vi utvecklar
läkemedel och medicinska produkter och utökar
vår verksamhet globalt, är vi alltid ute efter nya
talanger. Vi som arbetar här delar en vision om
att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vill du
vara med på resan?

www.sverigesfarmaceuter.se

Nätverket du inte kan vara utan
Apotekarsocieteten är den mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedeloch medicinteknik. Det faktum att vi
samlar yrkespersoner från hela området ger oss en unik position som oberoende plattform med möjlighet att erbjuda
ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.
Skapa kontakter i hela Sverige
Som student får du möjlighet att redan nu komma med i detta nätverk. Våra vetenskapliga sektioner och lokala kretsar
arrangerar varje år kompetenshöjande aktiviteter i hela Sverige. Dessa tillfällen är perfekta för dig som student! Här
möter du blivande kollegor från olika verksamheter och knyter många värdefulla kontakter för framtida yrkesliv. På
studieorterna är även studenter med och arrangerar aktiviteter. Som medlem deltar du kostnadsfritt på dessa och har
även företräde till våra stipendier.
Stipendier för miljoner
Apotekarsocieteten delar varje år ut miljontals kronor i stipendium till stöd för forskning och utbildning. För dig som
student finns möjlighet att söka stipendium för examensarbete utomlands och för sommarforskning. Är du doktorand
finns stipendier för studieresor, kongresser, kortare forskningsvistelser utomlands och post-doc vistelser. Som
yrkesverksam kan du söka stipendier för vidareutbildning, studieresor mm.
Besök vår hemsida: apotekarsocieteten.se
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Ta chansen och jobba på Sveriges största nätapotek!
Apotea.se är Sveriges första fullskaliga apotek som bara finns på
nätet. Sedan 2012 har vi Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva
apotek med ett heltäckande sortiment av både receptfria och
receptbelagda läkemedel. Vi är ett mycket snabbväxande företag som
utsetts till Årets nätbutik på Prisjakt sex år i rad, Årets e-handel
på Pricerunner 2016, 2017, 2018 och Årets e-mästare 2019!
Med initiativförmåga, god arbetsmoral och ett vi-tänkande bidrar vi
alla till att göra apotea.se till en bra arbetsplats. På Apotea arbetar
drygt 650 personer, varav merparten i vår klimatsmarta logistik- och
apoteksverksamhet i Morgongåva utanför Uppsala. Vårt
kontor ligger vid Sveaplan i Stockholm och vi har
även apoteksverksamhet på Lidingö i Stockholmstrakten.
Nu söker vi dig som är legitimerad farmaceut och vill jobba med
rådgivning och recepthantering i vår apoteksverksamhet i
Morgongåva samt till Lidingö. Vi söker apotekare och receptarier med
framåtanda och ansvarskänsla. Tjejer och killar som brinner för
farmaci och vill vara med och bygga Sveriges bästa apotek!
Maila din ansökan till oss på jobb@apotea.se
Vill du prova att handla hos oss? Ange koden FARM20 i kassan så
får du 10% rabatt på våra redan låga priser! (Erbjudandet gäller en
gång per kund t.o.m. 2020-04-01. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden och gäller ej receptförskrivna varor.)
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Välkommen till Apoteket för en själklar karriär
Hos Apoteket finner du både skäl och själ för en utvecklande karriär.
Utveckling, omtanke, trygghet, kompetens, innovation, hållbarhet och
storlek är några. Kompetensutveckling och hälsa är hörnstenar i
Apotekets verksamhet. Vi erbjuder branschens mest generösa
friskvårdsbidrag och ett digert utbildningsprogram. För vi vet att när
du mår bra och är engagerad blir du också bättre på det du gör. Hit
kommer du med insikten att du aldrig blir riktig färdig. Oavsett du
kommer direkt från skolan, ett annat apotek eller ett annat land
kommer du hit för en utvecklande karriär och goda skälsfränder. Läs
mer om våra förmåner här.

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare som har ett stort
engagemang för läkemedel och hälsa och som vill vara med och
utveckla Apoteket. Vår breda verksamhet gör att du som
medarbetare har goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. Vi
är Sveriges största apotekskedja med drygt 3300 anställda och
närmare 400 apotek över hela landet. Vi ser fram emot att prata
karriär med dig på Pharmada!
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Vill du arbeta för ett världsledande företag som
tillverkar produkter som räddar liv?
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att
vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi är ett
företag inom läkemedelsbranschen som är
specialiserade på klinisk nutrition, infusionsterapi och
medicinsk teknik. I Sverige arbetar vi bland annat med
tillverkning, produkt- och teknikutveckling, kvalitet,
marknadsföring och försäljning. I vår fabrik i Uppsala
tillverkar vi intravenösa näringslösningar,
vitamintillsatser och narkosläkemedel. I vår fabrik i
Brunna tillverkar vi en del av de råvaror som används i
våra produkter. I Sverige är vi cirka 1100 medarbetare,
men världen över har Fresenius Kabi över 37000
anställda. Produkterna som vi tillverkar säljs över hela
världen och räddar liv varje dag. Hos oss finns både
möjligheter och utmaningar, i Sverige och utomlands.

Uppsala Monitoring Centre (UMC) advances the
science of pharmacovigilance and inspires patient
safety initiatives all over the world. As an
independent, non-profit foundation, we engage
stakeholders who share our vision of a world where
patients and health providers make wise therapeutic
decisions in their use of medicines. As a leader in the
research and development of new scientific methods,
we explore the benefits and harms of medicines for
patients, and offer products and services used by
health authorities and the pharmaceutical industry
worldwide. For more than 40 years, we have provided
scientific leadership and operational support to the
WHO Programme for International Drug Monitoring.
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Campus1477 är mötesplatsen för dig som gillar
träning. Kom in och lär känna oss och bli en del av
vår träningsglädje!
Vi vill inspirera dig till att anta nya utmaningar i en
fantastisk miljö. Hos oss finns Uppsalas bredaste
träningsutbud, med ett stort och inbjudande gym,
utmanande gruppträning, boll- och racketsporter
och boulderklättring. Fyll på med energi, släpp alla
krav och måsten och kom in och häng med oss! Vi
ger dig både vardagsträningen och extra roliga
upplevelser att minnas!
Självklart har vi flexibla lösningar och träningskort
som
passar just dig som är student – med abonnemang
från 1 vecka till 12 månaders bindningstid.
Du hittar alla våra kort och priser på
www.campus1477.se

Florealis är ett Isländskt läkemedelsföretag
som erbjuder ett brett urval av växtbaserade
läkemedel och medicintekniska produkter på
apoteksmarknaden. Florealis vill inom en snar
framtid bli marknadens ledande leverantör
inom växtbaserade läkemedel.
Vi introducerar ett pålitligt varumärke med
effektiva naturliga ingredienser för personer
med milda symtom och som vill behandla sig
själva. Florealis har anställda med mångårig
erfarenhet från apotek, sjukvård och
läkemedelsindustri.

Merck är ett ledande globalt vetenskaps- och teknikföretag
inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik.
Med 50 000 medarbetare i över 140 länder arbetar Merck för att
ytterligare utveckla teknologier som skapar, förbättar och utvecklar
liv – från läkemedel inom cancer, multipel skleros och fertilitet, till
system för forskning och läkemedelsproduktion till den teknik som
ger bildskärmarna på mobiler och läsplattor liv världen över.
Företaget grundades 1668 i Darmstadt i Tyskland av Friedrich Jacob Merck
och är världens äldsta aktiva läkemedelsföretag. Internationellt är vi kända
som Merck. I USA och Kanada verkar vi under namnen EMD Serono och
MilliporeSigma.
För ett forskningsdrivet företag som Merck är innovation en avgörande
framgångsfaktor. Samverkan och samarbete med innovatörer runtom i
världen ser vi som en förutsättning för gemensam framgång för patienters
välbefinnande.
Mercks kontor i Sverige ligger i natursköna Frösundavik ett stenkast från
Hagaparken i Solna. Här återfinns apotekare och receptarier på de flesta
avdelningarna i företaget, alltifrån quality assurance, regulatory och
pharmacovigilance men även marknad, medicinska avdelningen och external
affairs. Det visar på den bredd och kunskap en farmaceut kan bidra med och
vilka möjligheter som finns för farmaceuter inom läkemedelsindustrin.
Vill du veta mer om hur vi arbetar och vilka möjligheter som finns för just dig
så besök oss i vår monter på pharmadan eller läs mer på vår
hemsida www.merck.se
Vi ses!
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Hej Pharmada!
Förväntar du dig en arbetsgivare där allt är på plats,
ramverken är satta, processerna är klara och att du
kommer till ett fixt och färdigt paket? Då kan du sluta att
läsa nu. Om du däremot drivs av att bygga, utveckla,
påverka och vill vara med att ta Apoteksgruppen framåt, så
vet vi att vi helt rätt för dig!
”Vi vill ta stora kliv på apoteksmarknaden, och för att göra
det så kan vi inte göra som alla och äga ett eget apotek. Vi
är unika med dubbla andra.” - Sara Mohammar, VD
Apoteksgruppen är den enda apotekskedjan inom
branschen där du kan förverkliga din dröm affärsmodeller,
vilket innebär att du kan välja oss som trygg arbetsgivare
eller driva ditt eget apotek i vår franchisemodell.
Vi ser så fram emot att få träffa just dig!
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Arbeta med kollegor som är drivna, passionerade och
engagerade
Ha en stark gemenskap och sammanhållning
Arbeta mot gemensamma mål och värderar olika
kompetensbakgrund och mångfald
Utvecklas och ser kundmöten som en möjlighet att lära dig nåt
nytt varje dag
Ha arbetsuppgifter där din farmaceutiska kompetens gör
skillnad
Coachas och coacha andra för att tillsammans växa och skapa
resultat i medmänniskors
hälsa och för våra kunder
Ha kul på jobbet!

Apotekskonsulterna är Sveriges största
bemanningsföretag specialiserat på
apoteksbemanning, apoteksdrift och
utbildningsuppdrag inom
läkemedelsområdet. Vi har klienter över
hela Sverige och söker farmaceuter till
olika regioner.

Sök och bli en del av vårt team!

Vår verksamhet drivs med ledorden värdeskapande, flexibilitet,
engagemang och enkelhet.
Som medlem i vårt team kan du räkna med konkurrenskraftiga
och schyssta anställningsvillkor i kombination med marknadens
bästa lön!

Vi är själva alla farmaceuter. Vi vet därför
hur en farmaceuts ideala arbetsplats samt
önskade karriärvägar ser ut och arbetar
kontinuerligt tillsammans med våra klienter Kom till vår monter så berättar vi mer. Maila oss på
info@apotekskonsulterna.se om du går i sista eller näst sista
för att skapa den för våra kollegor. Vi
terminen och vill boka in en enskild intervju med oss.
kommer trivas tillsammans om du vill:

Hos oss får du kunskap och inspiration som ger dig
energi att starta, utveckla och driva affärsidéer framåt.
Tillsammans arbetar vi för en hållbar
samhällsutveckling där idéer växer, företag startas
och organisationer utvecklas – alltid med
entreprenörskap som ledord och med våra
kvalitetssäkrade utvecklings- och ledarskapsmetoder.
Under vägledningen diskuterar vi din idé och dina
möjligheter till att förverkliga den.
Du behöver inga förkunskaper eller färdiga
affärsplaner inför mötet. Det viktiga är att du är
engagerad och beredd att satsa på din idé. Om du
redan har ett företag som du vill ha hjälp med att
utveckla på ett eller annat sätt hjälper vi gärna till med
det också. Drivhuset hjälper entreprenörer utifrån den
fas den befinner sig i sitt idéförverkligande och
företagande.
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Där farmaceuter finns, där finns Upool. Det är ett välkänt faktum
sedan 2008, när bemanningsföretaget Upool grundades
av Ulrika Karlsson. Fram till den svenska apoteksomregleringen
hade hon varit ansvarig för det statliga Apotekets interna
bemanningspool.
Än i dag arbetar Upool endast med farmaceuter och bland
dessa är Upool känt för att erbjuda mycket flexibla anställningar.
Vill du arbeta på en plats i landet på vintern och en annan på
sommaren? Vara ledig varannan vecka för att hinna med allt
annat som livet har att erbjuda vid sidan av att bara jobba? Med
Upool som arbetsgivare går det utmärkt. Du bestämmer själv
var, när och hur mycket du vill arbeta, utan att behöva ge upp
tryggheten som en anställning innebär.
För dig som är i starten av din karriär har du chansen att bygga
upp ett brett CV och få prova flera olika arbetsplatser. Kanske
vill du prova hur det är att bo i olika delar av landet eller testa
att jobba på olika apotek eller inom vård och life science? Upool
är den perfekta lösningen för dig!
Vi vill gärna ha kontakt med alla farmaceuter, även dig som
studerar och ännu inte är färdig med din utbildning. Skicka in en
intresseanmälan redan i dag på upool.se

LloydsApotek – Vill du bli vår nästa stjärna?
Vi tror på att finnas vid våra kunders sida genom hela livet. Vi tipsar uppmuntrar och peppar. Vi ger
människor möjlighet till att ladda om, plåstra om och bunkra upp. Så att inget stoppar dem att leva
ett fortsatt hälsosamt och energifyllt liv.
Tillsammans hjälper vi människor till en bättre hälsa.
Vilka är LloydsApotek?
LloydsApotek är en nytänkande apotekskedja som vill hjälpa människor att få en bättre hälsa.
Genom vår kompetens och vår lyhördhet ska vi ständigt förbättra vår rådgivning och service till våra
kunder och vårt mål är att överträffa var kunds förväntan vid varje möte. Vi öppnade vårt första
apotek i Eskilstuna 2010 under namnet Doc Morris och har sedan dess vuxit med etableringar. Idag
har vi ett 80-tal apotek runtom i landet och ca 450 engagerade medarbetare. LloydsApotek är en
del av McKesson, ett av de ledande internationella företagen inom läkemedels-, apoteks- och
hälsoområdet. Koncernen är verksam i 14 länder och sysselsätter ca 39 000 människor. Detta ger
oss möjligheter till att utvecklas internationellt och öppnar upp för en hel del spännande samarbeten.
Varför ska du bli en av oss?
Hos oss kommer du att arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar och i en miljö som är
under ständig förändring. Det ger dig en möjlighet att vara med och påverka din egen och
verksamhetens utveckling. Som medarbetare hos oss får du alla förutsättningar för att växa. Allt är
upp till dig och din förmåga, det viktiga är att du ser utmaningar som möjligheter och har en stark
vilja och ambition.
Vår arbetsmiljö kännetecknas av att vi har högt i tak, omtanke om varandra där vi både samarbetar
och stöttar varandra. Våra medarbetarundersökningar de senaste åren visar på ett bra
engagemangsindex på 87% vilket är högsta resultat i hela Europa, ett kvitto på att många av oss
trivs på jobbet!
Vi tror på utbildning och utveckling av våra medarbetare och vår ambition är att vara en av Sveriges
mest attraktiva arbetsgivare i vår bransch. Det ställer krav på möjligheterna att genomgå
kompetenshöjande och utvecklande aktiviteter. Kompetensutveckling hos oss syftar det till att bygga
upp och stärka kompetenser och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Vi erbjuder därför
flertalet e-learnings och interna lärarledda utbildningar för alla våra medarbetare inom egenvård,
kundbemötande, farmakoterapi, produktkunskap och ledarskap.
Låter det här som att det skulle passa dig? Besök oss i vår monter på Pharmada eller boka in dig på
en intervju med oss under mässan så berättar vi gärna mer. Vi vill gärna träffa dig! Team
LloydsApotek
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Vid Radiofarmaciverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna arbetar farmaceuter tillsammans med
kemister och ingenjörer med att tillverka och bereda radioaktiva läkemedel, radiofarmaka. Radiofarmaka består av
två delar; en molekyl som styr var i kroppen läkemedlet tar vägen och en radionuklid som gör att läkemedlet kan
detekteras i kroppen med hjälp av PET- och SPECT-avbildning. Radiofarmaka kan tillämpas inom många områden
men vanligast är att det används för diagnostik inom cancer, inflammation och infektion samt sjukdomar i centrala
nervsystemet. Andra typer av radiofarmaka kan också användas för terapi.
Till skillnad från konventionell röntgen där man studerar anatomi används PET och SPECT för att mäta funktion.
Det kan till exempel handla om receptoraktivitet eller cellmetabolism Ett exempel är [18F]Fluorodeoxyglucose (FDG)
som är en radioaktivt märkt glukosanalog vilken används för att mäta glukosmetabolism i (bland annat) tumörer.
Eftersom tumörer använder mer glukos än friska celler kommer FDG att i högre grad ansamlas där och således ge
starkare signal vid dessa områden.
På Karolinska Universitetssjukhuset framställer vi radiofarmaka på två olika sätt, genom beredning samt
tillverkning. Vid beredning av radiofarmaka kommer själva radionukliden från en generator och blandas med ett
färdigt kit innehållandes bärarmolekylen. Ingen vidare upprening eller formulering krävs.
Vid tillverkning av radiofarmaka skapas radionukliden i en partikelaccelerator, cyklotron, vartefter den transporteras
som gas eller vätska till en så kallad hotcell (ventilerat blyskåp) där utrustning för inmärkning finns. Alla
förberedelser sker innan radioaktiviteten når hotcellen och tillverkningsprocesserna är automatiska. I hotcellen
reagerar radionukliden med bärarmolekylen vartefter upprening, formulering och slutligen sterilfiltrering sker.
Innan läkemedlet kan ges till patienter måste det kvalitetskontrolleras då vi bland annat säkerställer att det har rätt
identitet, är rent, inte innehåller några endotoxiner, restlösningsmedel med mera. Här använder vi oss av HPLC,
TLC och GC. Allt arbete sker i renrum, tillverkningen i EU GMP klass C och A och kvalitetskontroll i klass D.
Halveringstiden för radionukleiderna, och därmed läkemedlen, är väldigt kort och framställningen måste ske i nära
anslutning till undersökningen av patienten. Hela processen, från tillverkning av radionukliden till frisläppning av
produkt tar mellan två och fyra timmar, beroende på produkt.
Radiofarmaciverksamheten lyder under samma lagar och regler som vilken annan läkemedelstillverkare som helst
och inspekteras regelbundet av Läkemedelsverket. Som farmaceut hos oss kan du arbeta med allt från tillverkning
och beredning till kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (QA). Vi är för närvarande ca 25 anställda varav hälften är
farmaceuter. Andra professioner som arbetar hos oss är kemister och ingenjörer.
Verksamheten har även en stark forskningsanknytning då framförallt PET-avbildning är ett användbart verktyg för
att tex utreda om en läkemedelskandidat tar sig dit man vill. Ungefär 80% av alla läkemedel kan märkas med en
radionuklid och då användas för att studera biokemiska processer eller mäta receptor- och enzymdensitet.
Vill du veta mer om radiofarmaci och vår verksamhet? Kolla in karolinskaunivsjukh på Instagram mellan den 11
och 22 november 2019!
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SNAPS (Swedish National
Association of PharmacuticalStudents) är en ideell
organisation som drivs av farmacistudenter och
verkar för samarbete, kunskapsutbyte och
utvecklingsmöjligheter mellan och för
farmacistudenter i Sverige. SNAPS bedriver
studiebevakning och deltar vid utbildningsorternas
Nationella råd. Under SNAPS weekend som
arrangeras av SNAPS varje år får studenter
möjlighet att delta i diskussioner och lyssna på
föreläsningar om ett visst tema, samtidigt som
kontakter knyts med farmacistudenter på andra
studieorter. SNAPS är även medlem
i EuropeanPharmaceutical Students' Association
(EPSA) och International Pharmaceutical Students’
Federation (IPSF). Genom dessa organisationer
finns möjligthet för medlemmar i SNAPS att åka på
kongresser som anordnas för farmacistudenter från
hela världen.

Har du lyst til å jobbe som farmasøyt i Norge?
Vitusapotek er en landsdekkende apotekkjede med
mer enn 270 apotek og 2500 medarbeidere. Vi er glad
i mennesker og liker å hjelpe, enten det dreier seg om
å bli frisk, forebygge helseproblemer eller øke
personlig velvære. Det betyr at hver arbeidsdag byr på
varierte og spennende utfordringer, både faglig og
menneskelig.
Vi ser alltid etter muligheter til å videreutvikle
Vitusapotek i den retningen kundene ønsker. Vi tør å
satse på nye kategorier og setter oss ambisiøse mål.
De når vi ikke uten kunnskapsrike og imøtekommende
medarbeidere. Derfor er kontinuerlig opplæring og
personlig utvikling en naturlig del av livet i Vitusapotek.
Ønsker du en arbeidsplass med fokus på faglig
utvikling og direkte kontakt med kunden? Ta gjerne
kontakt med oss på stand. Vi kan også kontaktes
på jobb@vitusapotek.no.
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Clinical Trial Consultants är ett fullservice-CRO med fokus på
kliniskt genomförande. Vårt mål är att förenkla klinisk
och translationell forskning genom att erbjuda våra kunder
kostnadseffektiv rådgivning, genomförande och rapportering av
kliniska studier. Vi har fyra olika avdelningar: Clinical
Research Units, Clinical Operations, Pharmacovigilance och
Biometrics som alla stöds av oberoende
kvalitetssäkringshantering.
Vårt huvudkontor och våra Fas I-enheter ligger i Uppsala och
utgör 28 bäddar, varav 12 är sjukhusbäddar i en first-in-humangodkänd forskningsenhet, medan våra två kliniker för
multicenterstudier (SMOs) finns i Uppsala och Linköping. Vi har
vår egen databas för rekrytering av både friska frivilliga och
specifika patientpopulationer.
CTC grundades 2011 och har framgångsrikt genomfört över 250
industrisponsrade kliniska prövningar för nystartade företag samt
internationella läkemedelsföretag och CROs.
Våra drygt 65 medarbetare bygger vårt företag. Vi tror att vår
arbetsplats inte bara ska vara full av expertis men även värme,
transparens och flexibilitet. Ett ställe som är öppet för snabba
förändringar av nya, innovativa tekniker.
Läs mer på ctc-ab.se. Se även forskningsperson.se för
deltagande i våra studier.

Som farmaceut på
Akademiska sjukhuset kan
man ha många roliga och
varierande arbetsuppgifter.
Enheten Läkemedel och farmaci består av:
Klinisk farmaci – Patientnära i vårdteamet. Som apotekare
arbetar man huvudsakligen med läkemedelsgenomgångar
samt som kompetensstöd för läkare och övrig vårdpersonal.
Som receptarie arbetar man huvudsakligen med praktisk
läkemedelshantering, läkemedelsförråd och som
kompetensstöd för sjuksköterskor på avdelningarna.
Läkemedelsförsörjningen – Ansvarar bland annat för
läkemedelsservice, vätskevagnsservice och
läkemedelshantering över hela sjukhuset.
Läkemedelsberedningen – Här arbetar man med beredning
av cytostatika, övriga aseptiska beredningar samt
nuklearmedicinska beredningar.
Kliniska prövningar – Ansvarar för att hantera och förbereda
studieläkemedel.Välkommen att söka jobba hos oss på
Akademiska sjukhuset! Vid intresse kontakta:
ulrika.gillespie@akademiska.se

Svensk Dos tillverkar och
levererar dosdispenserade
läkemedel och har kunder från
norr till söder. Vi är Sveriges
marknadsledande dosapotek.
Svensk Dos grundades 2013 av fyra apotekare från Uppsala, och är sedan 2016
ett helägt dotterbolag till finska Oriola Corporation som är noterat på
Helsingfors Fondbörs. I koncernen ingår även läkemedelsdistributören Oriola
AB, apotekskedjan Kronans Apotek och supportföretaget ICT Health Support. Vi
finns i Fyrislund, Uppsala och har idag drygt 220 anställda varav ca 60 är
farmaceuter.
Vad gör man som farmaceut?
Som farmaceut på Svensk Dos får du vara med och driva ett modernt
dosapotek. Du får arbeta inom en spännande dosmarknad med nyskapande
teknik och moderna IT-lösningar. Idag består vi av ett team med ett 50-tal
farmaceuter.Teamet ansvarar för det farmaceutiska arbetet på Svensk Dos
vilket innebär:
Godkännande av dosrecept efter inkommande ordinationsändringar från
vården.
Att på ett professionellt sätt hantera kontakter med hälso- och sjukvården,
patienter och anhöriga.
Expedition och distribution av helförpackningar samt dispenserade
läkemedel enligt avtal.
Korrigering och kvalitetssäkring av dospåsar i vår produktionsanläggning.
Att arbeta noggrant och effektivt för att nå målen inom kvalitet och service.

Kom och prata med oss på Pharmada!

22

Grundat i Sverige, med sin långa tradition av industriellt
entreprenörskap, har Bluefish Pharmaceuticals blivit ett
av de mest progressiva läkemedelsföretagen för
generikaprodukter. På Bluefish strävar vi efter att göra
kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler människor.
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PharmaRelations är ett marknadsledande nordiskt konsultoch rekryteringsföretag specialiserat inom Life
Science. PharmaRelations kunder är företag inom
Läkemedel, Medicinteknik och Bioteknik.
Vi är branschens supernischade leverantör av Talent
Services i hela Norden. Hos oss kan du arbeta som konsult,
ett bra sätt att komma in branschen och bygga på ditt
CV. Som konsult på PharmaRelations kan du arbeta i
roller inom bland annat Medical, Regulatory Affairs eller
Commercial. PharmaRelations hjälper dig som är kandidat
och jobbsökande i karriären vidrekryteringar till ledande
företag inom Life Science.
För att öka dina möjligheter till en karriär inom Life Science –
gå in redan idag och registrera din profil och ditt CV i vår
kandidatbank på www.pharmarelations.se.
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Galderma Uppsala
Q-Med was founded 1987 with the vision to develop the world's first filler based
on non-animal hyaluronic acid (HA) to restore and improve skin. The research
led to the launch of Restylane in 1996, which was approved in the United
States by the US Government (FDA) in 2003. This was the beginning of a
success story.
In 2011, Q-Med was purchased by Galderma, a Swiss pharmaceutical company that
specializes in skin care. The Uppsala site is now Galderma's global center for
Aesthetics with activities in the development, manufacturing and marketing of
world-leading products such as Restylane®, Azzalure® and Sculptra®.
Galderma in Uppsala currently employs about 450 employees making the site one of the
largest private employers in the Uppsala municipality. Here, experts work on
medical devices and also pharmaceuticals, in more than 120 different
occupational categories, from laboratory engineers to process operators. Our
employees have many different backgrounds, everything from doctors,
pharmacists, chemists, civil engineers and biochemists, but also marketers,
economists and IT specialists, etc.
The Uppsala site consists of 13 buildings, and our modern premises are located
along the river Fyris, only 10 minutes by bike from Uppsala Central Station. We
apply the highest safety and quality standards in everything we do as we have a
large production facility and several Labs on the site. We are certified
according to ISO 14001, ISO 13485, OHSAS18001, FDA (USA), SFDA (China), DEKRA
(Europe), Health Canada, TGA (Australia).
The site also includes Galderma Nordic AB, which is responsible for the sales of
Galderma products in the Nordic countries, such as Cetaphil® (skin care),
Basiderm® (acne), Rozex® (rosacea), Loceryl® (nail fungus), Actinica® (skin cancer)
and of course Restylane® and Azzalure® (aesthetic).
Galderma in Uppsala participates in local organizations such as Uppsala BIO, World Class
Uppsala, Young Enterprise in Uppsala, and Uppsala Climate Protocol.
Galderma - We are advancing the future of dermatology
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Farmaceutiska Doktorandrådet
Klar som farmaceut?
Dags att utbilda sig till forskare!
Vill du vara med och utveckla morgondagens mediciner? Vill du utreda bakomliggande orsaker till sjukdomar?
Vill du att din utbildning blir ditt jobb?
Att doktorera är att gå en utbildning med målet att bli en självständig forskare, den främsta experten inom ett
specifikt fält, redo för högkompetenta uppgifter inom akademi, industri, sjukvård, eller vid en myndighet.
Forskarutbildningen erbjuder alla fördelarna med att vara student samtidigt som du får en säker anställning och
friheten att fördjupa dig inom ett område du verkligen brinner för.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska Studentkårens doktorandråd och vi representerar
doktoranderna vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Om du är intresserad av att veta
mer om hur det är att doktorera, vad en doktorand gör, och hur man blir doktorand så kan vi ge dig svaret på
dina frågor! Representanter från FDR kommer att delta på både Pharmada och Mingelmiddagen 2020.
För mer information, titta på Medfarms hemsida https://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/
Doktorandtjänster annonseras regelbundet på universitetets hemsida: https://www.uu.se/jobb/
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Med appen Apostar kan du som student enkelt lära dig mer
om de produkter som finns på apotek. Appen Apostar är
dessutom kostnadsfri och finns att ladda ner via Google
Play eller i App Store. Ladda ner appen nu och testa dina
apotekskunskaper!

Hays är ett specialistrekryteringsföretag som arbetar inom
expertområdena: Life Sciences, IT och Teknik & Ingenjörer.
Förra året placerade Hays över 80 000 personer på
permanenta uppdrag och 254 000 personer i tillfälliga roller.
Inom Life Sciences är vi ett av Nordens ledande
rekryteringsbolag och är specialister på alla nivåer med
erfarenhet av flertalet områden inom branschen.
Vår position har uppnåtts genom nära samarbete och
kunskapsutbyte med ledande företag inom Life Sciences,
både i Sverige och globalt.
Hays Life Sciences har lång erfarenhet av rekrytera talanger
till världledande bolag inom medicinteknik och
läkemedelsbranschen.
Vi rekryterar för roller inom Regulatory Affairs, Quality
Assurance, Drug Safety / Pharmacovigilance,
R&D/Scientific, Medical Affairs, Clinical Research, Health
Economy and Medicinal och Medical Technology jobb- Vi är
experter på att hitta experter.

Masterprogrammen
Vi erbjuder 16 olika avancerade program inom
Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala
Universitet, varav 9 Masterprogram i medicin, av dessa är 8
program internationella. Dessa program vänder sig till dig
med en kandidatexamen inom biomedicin, farmaci, vård,
hälsa men också med bakgrund inom andra
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.
Programmen täcker en variation av områden; Biomedicin,
Forensisk vetenskap, Global hälsa, Infektionsbiologi,
Innovativ medicin, Medicinsk forskning, Medicinsk
nuklidteknik och Molekylär medicin. Det svenskspråkiga
programmet fokuserar på Folkhälsa. Alla program utom
Innovativ medicin är två-åriga Masterutbildningar.
Dessa program är en perfekt start för en akademisk karriär
som doktorand alternativt som forskare inom biotech eller
läkemedelsindustrin. Samarbetet mellan programmen gör
att du har möjlighet att studera just de ämnen du behöver
för din framtida karriär som forskare, ledare inom medicin,
hälsa och vård, med hela världen som din arbetsplats.

UNIONEN
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