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Who insures you doesn’t matter. Until it does.
Designed with the life science industry in mind our policy is comprehensive and can be adapted 
to satisfy the constantly changing needs of life science clients. Backed by award winning claims 
service and industry specific underwriting and loss control support.

www.chubb.com, +46 (0)8 545 01 200, Chubb Sweden
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Läs även om:
The Future of  Swedish 
and Danish Life 
 Science. 28 mars, 
Medicon Valley

Cristina Glad:
Branschen behöver 
fl er riskkapitalister med 
erfarenhet av den här 
typen av affärer 

Peter Honeth:
Vi har ökat  anslagen 
för medicinsk  forskning 
med cirka 20 procent 
på bara fyra år

Mathias Uhlén: Sverige är beroende av innovationer och export – våra 
makthavare behöver ett betydligt större fokus på innovationsfrågor.
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UTMANINGAR

Välkommen till life science 
– för livets bästa!

Life science är en värld fylld av det goda. Här forskas, 
 investeras och produceras produkter som hjälper alla att få 
ett friskt och hälsosamt liv i Sverige och i världen. 

H
Välkommen till 
 life science. En 
värld fylld av det 
goda – här  forskas 
det, investeras 
och produceras 
produkter som på 

 olika sätt kan bidra till att vi får ett 
friskare liv.

Att behålla oss friska, att läka  
det sjuka och att hjälpa de med 
obotliga åkommor till ett värdigt 
liv är en viktig led stjärna i bran-
schen. Sverige  är världsledande i 
forskning kring  läkemedel, bio-
teknik, medicin teknik och diag-
nostik – det vi kallar  life science. 
Svensk life  science  har hitintills 
gett oss  revolutionerande innova-
tioner såsom pacemaker, insulin- 
och  astmamediciner kryddat med 
upptäckter och uppfi nningar som 
 dopamin, dialys, strålbehandling, 
datorstyrd kirurgi och många fl er. 
Vi har varit världsledande länge 
och är det fortfarande. Låt oss till-
sammans se till att det förblir så.

Kunskapsintensiv bransch
Du håller nu i handen en 
 temabilaga som enbart hand-

lar om life science. Den beskriver 
en bransch som vi kan vara mycket 
stolta över. Branschen står i dag för 
drygt 20 procent av svensk netto-
export, vilket betyder ett  väsentligt 
bidrag till allas vår gemensamma 
välfärd. För att fortsatt kunna hålla 

en hög internationell nivå så är 
det viktigt att villkoren inom 
 branschen är goda för både arbets-
givare och arbetstagare. 

Det är en extremt kunskaps-
intensiv bransch med högutbil-
dad arbetskraft och är därmed 
viktig också för Sveriges utbild-
ningsnivå. Med sorg har vi nyss 
sett att AstraZenecas forsknings-
anläggning i Södertälje stängs 
med  permittering av 1 200 
 forskare. Det är av största vikt att 
dessa  forskares kunskapskapital 
 används. Här måste många goda 
krafter samordnas. Även om jäm-
förelsen haltar något så ger det 
hopp att efter nedläggningen av 
Pharmacia i Uppsala arbetar nu 
fl er personer inom life science där 
än under Pharmacias storhetstid!

Samarbete över landsgränser
Vi ser en allt tydligare trend 
att utländska investerare 

uppmärksammar svenska life 
 science- bolag. Men - visst är det en 
riskfylld bransch. Att få fram ett 
färdigt läkemedel kan ta tio år, och 
många projekt faller ifrån under 
resans gång. Så kommer stora 
 succéer emellanåt, som till exem-
pel magsårspreparatet Losec. 

En förutsättning för att lyckas  
är ett gott samarbete mellan  indu-
strin, universiteten och  sjukvården. 
Vi ser dagligen  goda  exempel på 
hur forskare inom olika  discipliner 

 samarbetar för nya  behandlingar 
och metoder, hur samarbetet 
ökar över lands gränserna, hur 
 regeringen och EU samordnar sina 
funktioner för att  underlätta för 
ett framgångsrikt forsknings- och 
företagsklimat.  Likaså att sam-
hället ser sin roll som framtids-
utvecklare för sina medborgares 
bästa. 

I en nyligen genomförd under-
sökning som organisationen 
Forska!Sverige gjort säger över 80 
procent av svenskarna att det är 
viktigt att Sverige är världsledande 
i medicinsk forskning.  Svenskarna 
vill att regeringen ska öka 
 satsningen på medicinsk forsk-
ning och 8 av 10 skulle till och med 
vara beredda att betala mer i skatt 
– så länge det går till  medicinsk 
forskning.

Vi har alla möjligheter
SwedenBIO är en medlems-
organisation som samlar 200 

medlemsföretag inom life science. 
Vi verkar för att förbättra förut-
sättningarna för innovativa före-
tag i Sverige där forskning, utveck-
ling och produktion är centrala 
 delar. Det tjänar vi alla på: patien-
ter, anställda och samhället. 
 Erfarenheten har visat att vi har 
alla  möjligheter om vi tillsammans  
använder förutsättningarna rätt.

Välkommen till den spännande 
världen inom life science!

”För att  utveckla dessa 
nya  läkemedel behövs 
alla dessa  kompetenser 
inom de mindre 
 specialiserade  bolagen”

Christer
Johansson
Ordförande i 
 arbetsgruppen 
 ”Development & 
 Manufacturing”, 
SwedenBIO

VI REKOMMENDERAR

SIDA 18

Peter Bramberg   5
Marknadsför Sverige till omvärlden

Ylva Williams 8
Skapar ypperliga förutsättningar för life 
science i Stockholm

Johan Järte
Vd SwedenBIO

Öka samarbetet

1
Öka samarbetet mellan 
 industrin och sjukvården. 

Stor potential finns om sjuk-
vården öppnar upp för industrin 
som en samarbetspartner.  

Öka antalet innovationer

2
Skattesubventionera forsk-
ningsintensiva företag för 

att öka antalet innovationer.  Risk-
tagande måste kunna löna sig!

Locka hit kapital

3
Lyft life science högt på den 
politiska agendan och se till 

att sälja svensk life science inter-
nationellt. Locka hit kapital såväl 
som personer. Sätt Sverige på 
 kartan!
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Outside —�We may look a little scuffed.

Life Science Infrastructure 
är ett kompetensnätverk 
med fokus på life science 
inkluderande läkemedel, 
medicinteknik och diagnos-
tiska. Vi är specialiserade inom 
tre kärnområden:
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strategisk marknadsföring
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och individ samt rekrytering
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LSI tillhandahåller dessa 
tjänster med hjälp av ett 
nätverk av kompetenta och 
rutinerade konsulter.

Kontaktperson: 
Eva Hultberg 
070-5530035
Eva.Hultberg@LSI-life.com
www.LSI-life.com

Kontakta oss för ytterligare information.
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Recept mot blodstörtning och plötslig huvudvärk

Stort tack... för ett fi nt samarbete 
 Karina Eskilsson hälsar Raha Rostampor 
och Peder Swartling



PharmaLundensis AB (publ) 
utvecklar ett nytt läkemedel mot 
kronisk obstruktiv  lungsjukdom 
(KOL) baserat på en ny 
verkningsmekanism. Bolagets 
substans IodoCarb® testats för 
närvarande av 40 KOL-sjuka 
patienter. Skulle denna studie 
utfalla väl, är det fullt möjligt  
att svårt KOL-sjuka kan få 
använda ämnet redan under 
hösten 2012!

KOL är en av de vanligaste och snab-
bast växande folksjukdomarna i världen. 
���������	
���	��������	��������
�	�-
gar, endast läkemedel som till viss del 
lindrar besvären. Det är väletablerat att 
rökning kraftigt ökar risken för att drab-
bas av KOL, men det är oklart vad det 
är i cigarettröken som skadar lungorna. 
Pharma Lundensis projekt baseras på 
hypotesen att cigarettrökens innehåll av 
kvicksilver har en central betydelse för 
sjukdoms utvecklingen. PharmaLunden-
sis grundare och vd Dr. Staffan Skogvall 
har i sin forskning visat att så kallade 
NeuroEpiteliala Endokrina (NEE) celler  
frisätter en viktig avslappnande fak-
tor (EpDRF) som normalt håller luft-

vägarna öppna. Enligt hypotesen sjunker 
frisättningen av denna faktor då kvick-
silvret i cigarett röken  lagras i lungorna. 
PharmaLundensis läkemedelskandidat 
kan dock återställa den normala halten 
av EpDRF genom att minska lungornas 
kvicksilverhalt. Detta kan, enligt hypote-
sen, förbättra lungfunktionen.

Förbättrad lungfunktion
����������������� ���
�� �������� ����������
om KOL-sjuka som på eget initiativ  intagit 
en industriell variant av ett liknande ämne 

och som uppgett att deras lungfunktion 
och livskvalitet förbättrats påtagligt. En 
80-årig man var så svag att han inte ens 
kunde stiga ur sängen utan hjälp. Efter 
någon månads självmedicinering med 
joderat aktivt kol kunde han klä sig själv, 
laga sin mat, ha kontakt med gamla vän-
����	�������
�������������������������-
bättrad lungfunktion på ca 25–30 procent.

Framtiden 
PharmaLundensis genomför för när-
varande en klinisk prövning av Iodo-

Carb® på 40 patienter med måttligt svår 
KOL under ledning av Professor Leif 
Bjermer på Lungkliniken vid Skånes 
Universitetssjukhus i Lund. Studien blir 
förhoppningsvis klar till sommaren. Om 
studien utfaller väl, är det möjligt att 
Läkemedelsverket kan acceptera en för-
skrivning av substansen till svårt sjuka 
KOL patienter genom så kallad ”com-
passionate use” redan till hösten 2012! 

Potentiell 100-dubblare
Skulle PharmaLundensis projekt lyckas, 
kan bolagets värde öka med 100 gånger 
eller mer!

Nyemission
PharmaLundensis avser inom kort att 
genomföra en nyemission. Om Du är in-
tresserad av att stödja PharmaLundensis  
utveckling av nya KOL-läkemedel, kan 
du beställa informationsmaterial för den 
kommande nyemissionen på nedan-
stående adress, eller via bolagets hem-
sida, www.pharmalundensis.se.

KOL-sjuka testar nytt läkemedel!

www.pharmalundensis.se
PharmaLundensis AB | Scheelegatan 2 | Medicon Village | 223 81 Lund | Tel: 046-13 27 78 alt. 0703 14 86 93

”KOL är en av de vanligaste 
och snabbast växande 
 folksjukdomarna i världen.”
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NYHETER

Enligt statssekreterare Peter 
 Honeth på utbildningsdeparte-
mentet satsar svenska staten stort 
på life science i dagsläget.

– Vi har ökat anslagen för 
 medicinsk forskning med cirka 
20  procent på bara fyra år. Bland 
 annat har särskilda strategiska 
forskningsområden, där bland 
annat stora folksjukdomar ingår, 
 pekats ut och kliniska forskar-
skolor har startats för att fl er ska 
gå forskarutbildning inom dessa 
 områden, säger Peter Honeth.

Nya avtal
AstraZenecas nedläggning av sin 
forskningsanläggning i  Södertälje 
var naturligtvis inte bra för 
svensk life science. Samma dag 
som  beslutet kom utsåg dock 
 regeringen Lars Leijonborg som 
samordnare.

– Han ska koordinera arbetet och 
prata med aktuella parter för att 
hitta sätt att behålla  kompetensen 
i Sverige. Regeringen har sedan 
 tidigare planer på att  förbättra 
för life science-forskningen, till 
 exempel genom det nya ALF- 
avtalet som ska förhandlas, säger 
Peter Honeth.

ALF-avtalet innebär att lands-

ting med universitetssjukhus 
 varje år får ca 1,5 miljarder kronor 
för  klinisk forskning.

– Avtalet ska omförhandlas 
och regeringen vill då ställa krav 
på motprestationer från lands-
tingen, till exempel medverkan i 
 kliniska prövningar. Landstingens 
 ledningar är medvetna om proble-
met men måste också skapa inci-
tament så att forskning inom vår-
den lönar sig, säger Peter  Honeth.

Satsa hårdare
Sverige har historiskt haft en stark 
position inom life science. Peter 
Honeth exemplifi erar med fram-
gångsrik forskning och uppfi n-
ningar som pacemakern, och fl era 
stora läkemedelsföretag.

– Men vi kan inte slå oss till ro 
 utan måste stärka life science 
framöver, med både ett starkt 
forskningsklimat och ett starkt 
 företagsklimat, betonar han.

Ett område som Peter Honeth 
särskilt anser bör utvecklas är de 
nationella kvalitetsregistren inom 
sjukvården:

– De utgör en unik guldgruva för 
klinisk forskning, med informa-
tion om bland annat behandlings-
resultat, och vi kan utveckla dem 
och den forskning som bedrivs 
med hjälp av dem.

För att satsa på life science anser 
Peter Honeth att man från statens 
sida måste göra tre saker:

– Vi måste förbättra kvaliteten 
på forskningen, öka utrymmet 
för  klinisk forskning och kliniska 
prövningar i sjukvården och  skapa 
 incitament i skattesystemet för att 
främja forskning och utveckling. 
Det innebär alltifrån att rekrytera 
duktiga utländska forskare till att 
se över  företagsskatter.

Effektiv satsning
I Storbritannien har staten 
 satsat stort på life science. Vissa 
tror att den satsningen blir mer 
 eff ektiv  eftersom sjukvården där 
är central iserad, i jämförelse med 
den landstingsbaserade  svenska 
sjukvården. Av det brittiska ex-
emplet bör vi enligt Peter Honeth 
lära oss att ta ett helhetsgrepp:

– Det är inte bara en forsknings-
fråga, och inte bara en skattefråga, 
säger han.

Peter Honeth berättar att det 
just nu byggs två nya forsknings-
anläggningar i Lund, ESS och Max 
IV.

– Med dessa kan Sverige bli ett 
globalt centrum i  världsklass 
för att studera material och 
 strukturer,  exempelvis grund-
forskning för att utveckla läke-
medel. I  Stockholm och  Uppsala 
 utvecklas ett  medicinskt forsk-
nings center,  SciLifeLab, där fors-
kare bland  annat arbetar med 
 genetik.

Peter 
Honeth
Statssekreterare åt 
utbildningsminister  
Jan Björklund med 
ansvar för högre 
utbildning och 
forskning.

”VI MÅSTE FÖRBÄTTRA 
KVALITETEN PÅ 
FORSKNINGEN”

 ■ Fråga: Vad görs från statens 
sida när det gäller life science?

 ■ Svar: En hel del. Stats-
sekreterare Peter  Honeth 
 berättar bland annat att 
 anslagen till medicinsk 
 forskning ökats och att två 
forskningsanläggningar byggs 
i Lund.

KRISTIAN TIGER

redaktionen@mediaplanet.com

SATSA PÅ 
LIFE SCIENCE
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Vi jobbar med  
naturvetares egna 

utmaningar

Nomi Creson, biomedicinare, 
medlem i Naturvetarna  
sedan 2007.

Naturvetarna är Sacoförbundet för 

professionella inom life science, jord, 

skog och miljö, de fysiska vetenska-

perna, matematik och data. Naturve-

tarna vill ge medlemmarna möjlighet 

att växa på arbetsmarknaden, både 

som individer och grupp.

– SÅ DE KAN ÄGNA S IG ÅT  

DE STORA UTMANINGARNA!

PROFESSIONELLA INOM LIFE SCIENCE

– EN DEL AV NATURVETARNA

How does your drug candidate
bind to the target?
FEE-FOR-SERVICE: 

H/DX Binding site studies 
H/DX Mode-of-Action & Epitope Mapping 
Complements NMR and X-ray data 
H/DX screening for structure based drug design 
Discovery and quantification of disease-specific  
biomarkers from plasma, urine and blood.

www.biomotif.com
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Invest Sweden är en statlig 
 myndighet som sorterar under 
 Utrikesdepartementet och som 
jobbar med investeringsfrämjan-
de aktiviteter. Med andra ord  säljer 
de in Sverige som en fördelaktig 
plats för utländska investerare 
och bolag ‒ via sina kontor i USA, 
Kina, Japan, Indien, Sydkorea och 
 Brasilien. 

Brist på riskkapital
Peter Bramberg har  mångårig 
erfarenhet från life science- 
branschen, och i dag  ansvarar han 
för det affärsområdet på  Invest 
Sweden. Han marknadsför  Sverige 
som ett bra land att  bedriva 
 klinisk forskning i, men lika  ofta 
handlar det om att få till stånd 
 investeringar till svenska innova-
tionsbolag och forskningsprojekt 
på universiteten.  

‒ Vi genomförde en undersök-
ning häromåret där vi fick in ett 
stort antal svar från life science-
företag. Resultatet visade att över 
hälften av de tillfrågade sökte en 

internationell samarbetspartner. 
Detta är till stor del beroende av 
bristen på riskkapital i Sverige. 

Sverige bra på samarbete
Konkurrensen om life science-
miljarderna är stenhård, men 
 Sveriges omtalade innovations-
förmåga ger möjligheter. Att 
 bedriva egen forskning är dyrt, 
och affärsutveckling, uppköp eller 
samarbeten över landgränserna 
blir allt vanligare. 

‒ Vi har ett bra samarbete  mellan 
akademi, industri och klinik här i 
Sverige, säger Peter  Bramberg. Vi 
satsar nästan mest på f orskning 
och utveckling i hela världen 
per capita. Vi har  världsledande 
 forskningskluster och flera ‒  både 
svenska och utländska ‒  företag 
i framkant. Jag tycker dock att 
vi bör samlas under en nationell 
plan för att bibehålla och  stärka 
 konkurrenskraften som land, 
för att  säkerställa att alla  aktörer 
 inom life science springer åt 
 samma håll. 

I England bildades  häromåret  
en ”task force” för att säkra att 
 England är ett ledande life science-
land i framtiden. Peter Bramberg 
eftersöker en liknande långsiktig 
och tydlig plan för hur Sverige kan 
jobba framöver. 

‒ Det är många både  statliga 
och privata aktörer som gör 
ett bra jobb, men det krävs en 
 bättre  samordning. Så låt oss till-
sammans ta fram en plan som 
 säkerställer Sveriges position 
som en ledande nation inom life 
 science.

”Sverige behöver 
en affärsplan för life 
science”

Peter
Bramberg
Affärsområdes-
ansvarig för Life 
Sciences på Invest 
Sweden. 

CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

EXEMPEL

SATSA PÅ BRANSCHEN
”...vi kan inte slå oss till ro  utan 
 måste stärka life science 
 fram över, med både ett starkt 
forskningsklimat och ett starkt 
 företagsklimat”
FOTO: SHUTTERSTOCK

 ■ Fråga: Hur kan Sverige 
bli en ännu mer attraktiv bas 
för bolag i den globala life 
 science-branschen?

 ■ Svar: Genom förbättrad 
samordning och planering på 
hög politisk nivå. Det  menar 
Peter Bramberg på Invest 
Sweden. 
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– Syftet är att hjälpa personer att 
hitta de lämpligaste och  bästa 
 aktörerna så att branschen ska 
kunna växa och frodas,  berättar 
huvudansvarig för eventet,  Maria 
Eriksson på Kemivärlden  Biotech. 

Senast en sådan här dag  anord- 
nades var för ett och ett halvt 
år  sedan. Då hade  AstraZeneca 
 nyligen meddelat om nedlägg-
ningen i Lund och 900 personer 
stod inför uppsägning. 

– Nedläggningen var jobbig för 
hela regionen och det var många 
som stod handfallna på förra 
 seminariet. Men det har kommit 
bra  saker ur askan och nu vill vi 
följa upp och visa exempel bland 
annat på hur man kan starta upp 
nya bolag inom life science, för-
klarar Maria Eriksson. 

Chans att knyta kontakter
Nyligen kom AstraZeneca med 
samma dystra besked för  hela 
forskningsverksamheten i 

  Södertälje. I början av februari 
i år fick 1200 personer på R&D- 
enheten  veta att deras arbets-
plats stänger vid årsskiftet. 

– Vi har bjudit in  samtliga 
som blivit varslade på 
 AstraZeneca i Södertälje till  even- 
tet och vi ska verkligen försöka 
 hjälpa dem. Förutom att de får en 
chans att  träffa nya  kontakter i 
branschen kan det också vara bra 
för dem att  träffa dem som  varit 
med om samma sak i Lund. Då 
kan de få en  insikt i att det finns 
en stor plattform att  röra sig på, 
 utanför den  bubbla som många 
av dem  faktiskt befunnit sig i de 
 senaste 15-20 åren, berättar Maria 
 Eriksson. 

Folkhälsan i fokus
Hela dagen handlar alltså om 
hur branschfolk kan bygga upp 
 kontakter och lägga grunden till 
ett nätverk som i framtiden ska 
kunna optimera deras  befintliga 
verksamhet eller förbättra 
 förutsättningarna för att starta 
egna  life science-bolag.

– Man kan sammanfatta  dagen 
med att vi vill  hjälpa  bransch- 
en så mycket som det bara går. 
 Läkemedelsbranschen är enormt 
viktig för Sverige, dels för att vi ska 
 kunna stå oss som ett högtekno-
logiskt land, dels ger den  enorma 
 exportintäkter. Men framförallt 
handlar det  förstås om att kunna 
behålla en god folkhälsa. 

NÄTVERKSDAG

För att belysa morgon-
dagens forskning och ut-
veckling, nya teknologier 
och behov samt framtida 
strategier inom svensk 
och dansk life science 
anordnas The Future of 
Swedish & Danish Life 
Science den 28 mars på 
Medicon Village i Lund. 

En dag för branschen

!
För mer information,  
fullt program och anmälan 

 besök 
www.swedishdanishlifescience.se

NEW OPPORTUNITIES  

IN DIAGNOSTICS
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I mindre utsträckning utförs 
kliniska prövningar.

Företaget etablerades 2001, 
har sitt säte i Uppsala och är 
medlem i Läkemedelsindustri-
föreningen LIF. 

N-vet AB tillhandahåller 
läkemedel till alla djurslag och 
har 3 läkemedelskonsulenter 
som besöker veterinärer och 
apotek i Sverige. N-vet har nära 
samarbete med företag i Norge 
och Finland.

N-vet AB 
är ett svenskt företag som 
marknadsför veterinär-
läkemedel och omvårdnads-
produkter till djur. 

Adress: Uppsala Science Park, 
751 83 Uppsala 
Telefon: +46-(0)18-57 34 30/31  
Fax: +46-(0)18-57 34 32
www.n-vet.se

E-post: info@n-vet.se

 LIFE SCIENCE AND HEALTH

 NEW INITIATIVES IN MOTION

Maria
Eriksson
 Project Manager & 
 Media  Manager på 
Kemi världen Biotech 
med  Kemisk Tidskrift / 
Nordic Journal of 
Chemistry & 
 Biotechnology

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com
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Svärmar för samverkan

Vetenskapskluster har länge 
 gynnat utvecklingen  inom svensk 
life  science. Cristina Glad är
 Executive Vice  President på
BioInvent, ett svenskt  läke-
medelsbolag med bland  annat 
fyra produkter i  kliniska studier. 
Tre av  deras projekt genomförs 
med en  internationell  partner 
på  olika sätt, och aff ärsmodellen 
speglar ganska väl den rådande 
verklig heten för många svenska 
 life  science-bolag. 

‒ För att kunna få volym  måste 
man alliera sig med akademi och 
med andra bolag, säger hon. Vi 
kan inte ta de här produkterna 
 hela  vägen till marknaden själva, 
utan vi  måste hitta partners. 

Snart 30-årig historia
Bioteknik växte sig starkt med 
Pharmacia och universiteten i 
Uppsala och Lund. 1983  grundades 
Ideon, forskningsparken som då 
var först i Sverige med att sam-
ordna besläktade  forskningsbolag 
och akademi på ett och samma 
ställe. BioInvent startade i  Ideon 
1997, men delar av bolaget har 
 historia där ända sedan 1984.

‒ Ideon och de andra klustren 
skapade förutsättningar för  mindre 

bolag, säger Cristina Glad. Forsk-
ningsparkerna blev katalysatorer 
som lade grunden för  infrastruktur, 
nätverk och stöd. Det bildades en 
rad hjälpfunktioner som underlät-
tade arbetet, med administration, 
konsulter och jurister. I dag kanske 
det låter trivialt, men då fanns inte 
den typen av tänk. 

 ■ Så vad saknas i Sverige nu 
för att fortsätta den positiva 
utvecklingen?
‒ Problemet är tudelat, säger 
 Cristina Glad. Vi behöver både mer 
kapital för de mindre bolagens till-
växt, och vi behöver  investeringar 
av stora internationella  bolag 
 genom etablering av enheter i 
 Sverige. Kopplingen mellan forsk-

ning och innovationer har blivit 
mycket bättre, och det fi nns en 
 annan insikt om tillväxt för  landet 
som helhet. Men vi får ut för lite 
innovationer. Mer av forskningen 
behöver omsättas i företagande.  

Kapital saknas
Tidigare var bolag som  Pharmacia, 
Astra och Gambo tunga aktörer 
i världsklass. Men den drivande 
storbolagsmotorn är förändrad 
och de stora  bolagsetableringarna 
i Sverige har inte uppfyllt den 
 potential som finns i form av 
 existerande kompetens, nätverk 
och infrastruktur. 

‒ De senaste 20 åren har  både 
 Irland, Singapore och Kanada  varit 
duktiga på att attrahera större  bolag. 

Men Sverige har inte riktigt lyckats. 
Ett undantag, menar Cristina Glad, 
är ESS i Lund. 
Idag finns det flera sjudande 
 vetenskapskluster fördelade över 
hela landet, vilka spelar en stor roll 
både inom forskningen både regi-
onalt och nationellt. Ett bra exem-
pel, menar Cristina Glad, är ESS i 
Lund.

‒ Det är en viktig investering 
som har potential att få regionen 
att växa. Men för att få utväxling 
på de investeringar vi gör måste 
vi också få in mer pengar hit. Vi 
 måste få fl er utländska aktörer att 
välja Sverige. 

 ■ Hur skapar vi de 
 förutsättningarna? 
‒ Vi behöver långsiktiga  investe-
ringar och vi behöver  förbättra 
 klimatet för företagande. Vi  måste 
 fundera på  varför  vissa bolag  väljer 
Irland och  inte  Sverige. För det är 
inte kompetens det  brister på. Det 
 brister på andra sätt – exempelvis 
 inom etableringsstöd och skatte-
r eduktion för  forskande  företag, 
 vilket fi nns nästan överallt  annars. 

Rabatter ger  lägre kostnader och 
ett mer attraktivt  utgångsläge, 
men i Sverige är vi  inte speciellt 
 aktiva i det arbetet. Vi förväntar 
oss  liksom att vi ska vara tillräck-
ligt attraktiva ändå. 

Brist på riskkapital är ett av 
problemen, och tillgången har 
 minskat de senaste åren inom life 
science.  

‒ Vi behöver helt enkelt fl er risk-
kapitalister med erfarenhet av 
den här typen av aff ärer, avslutar 
 Cristina Glad. 

”Vi  behöver lång-
siktiga  investeringar 
och vi behöver 
 förbättra  klimatet 
för företagande.”

Cristina Glad
Executive Vice President på BioInvent och 
ordförande i arbetsgruppen ”Science” på 
 SwedenBIO

NYHETER

 CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

 ■ Fråga: Vilken roll har forsk-
ningskluster spelat för svensk 
life science?

 ■ Svar: De har skapat för-
utsättningar för samverkan,  
 innovativa miljöer och företags-
etableringar. Det som saknas 
är kapital och  nysatsningar 
från stora internationella 
 läkemedelsbolag.

SHOWCASE

FÖRBÄTTRA 
FÖRETAGS-
KLIMATET

2
TIPS

FAKTA

 ■ Svensk life science står 
för cirka 20 procent av Sveriges 
netto export. Det  innebär 40 
miljarder i export intäkter.

 ■ Sverige har över 800  företag 
inom life science området

 ■ Det finns flera stora kluster in-
om life science i Sverige.

 ■ ESS betyder EuropeanSpalla-
tion Source och ska enligt egen ut-

sago bli den ”världsledande forsk-
ningsanläggningen för materialforsk-
ning och life science med neutroner”.

 ■ ESS ligger i Medicon Village i 
Lund. I februari 2012 anställdes den 
hundrade medarbetaren på ESS. 
2007 var man fyra stycken.

 ■ Över 90 procent av företagen 
 inom life science har mindre än 
100  anställda. 

 ■ Life science-industrin är 
en mycket kontrollerad och 
reglerad industri jämfört 
med många andra. Vad är 
det som gör att traditionella 
försäkringar på marknaden 
inte duger fullt ut? 

– Även om kundens verksam-
het som sådan lever upp till de 
högt ställda kraven på  kvalitet 
med mera är alla kunder  unika 
i  både risk och exponering, 
det  gäller speciellt inom life 
 science.  Kliniska prövningar 
är ett  mycket bra exempel. Här 
fi nns en fl ora av exponeringar 
och  risker men allt är samtidigt 
mycket reglerat. Ingen klinisk 
studie är däremot den andra lik 
– allt från profi len på försöks-
personen, fasen på studien, det 
aktuella landet för studien och 
sist men inte minst produkten /
substansen som prövas. Det 
 säger sig självt att man inte kan 
köpa en bra standardlösning för 
denna exponering och förvänta 
sig att den ska vara hel täckande 
vid skada. Skadorna är lyckligt-
vis få på området men när  något 
inträff ar, så gäller det att för-
säkringarna är genomtänkta 
och faktiskt levererar. De skade-
lidande är ju frivilliga personer 
som osjälviskt riskerar något, 
för någon annans möjlighet till 
hjälp i framtiden.

Kraven på korrekt försäk-
ringsdokumentation redan i 
 ansökningsprocessen är ett 
måste för sponsorn. Missar man 
här kan studien försenas eller 
inte få sitt godkännande. Inför 
en klinisk studie är detta den 
första försäkringstekniska del 
en sponsor bör ha kontroll på.

 

Magnus
Flyrin
Marknadschef och 
Senior  Underwriter 
Life Sciences, 
Chubb Sverige.
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Strong in tackling global challenges

GöteborgBIO is a life science cluster focusing on sustainable 
healthcare and industrial growth. With an �������� 
regional cooperative environment between academia, 
industry and healthcare, global challenges 

in life science can be successfully met.

www.goteborgbio.se

STOCKHOLM

EXPERT SVARAR

FO
TO

: C
H

U
B

B
 S

V
E

R
IG

E



Många känner inte till att en betydande del av de avancerade instrument som används inom 
material och  läkemedelsforskningen härstammar från Norden. Svenska Biolin Scientific har gått 
från investmentbolag till  specialistleverantör.

Biolin Scientific grundades på 90-talet som 

ett börsnoterat bolag vars affärsidé var att 

investera i andra verksamheter. 2009 hade 

man tillräcklig kunskap och erfarenhet 

för att våga satsa på ett område:  analys-

instrument för yt- och gränssnittsforsk-

ning. Idag har företaget egen utveckling, 

egna patent, egen sälj och marknadsorgani-

sation och egen produktion. Produkterna 

säljs och marknadsförs under fem separata 

produktvarumärken.

����������������������
Produktkatalogen står på tre ben: vetenska-

pliga analysinstrument för nanoteknologi 

och ytforskning, läkemedelsforskning 

samt diagnostiska instrument för dental 

marknaden. 

– Ytinteraktioner är det vi är riktigt duktiga 

på, och alla våra instrument analyserar på 

ett eller annat sätt en yta eller något som 

händer på en yta. Vi har produkter som verk-

ligen ligger i framkant av forskningen  inom 

vår niche, kommenterar Olivia  Uddenberg, 
Marketing Director, Analytical  Instruments. 

Försäljningen sker över hela världen, även 

om läkemedelsforskningen är störst i USA, 

Västeuropa och Japan. Men det hela började 

med Chalmersstudenter.  

– Q- Sense, som är analysinstrument 

för ytgränssnitt och materialforskning är 

vårt största produktgrupp och produk-

tvarumärke, utvecklades från Chalmers 

som ett entreprenörsprojekt. Studenterna 

fick ett år på sig att driva projektet , säger 

vd Jan Wahlström. Sen köptes det upp 

av Biolin. Efter det har vi köpt flera bolag 

och har kvar utveckling i de länderna där 

det började – främst i Sverige, Finland och 

Danmark. Det gäller allt från handhållna 

instrument till större analysinstrument. 

������	
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Vissa unika produkter utvecklas i samar-

bete med universitet, och det faktum att 

en tredjedel av personalen är disputerade 

doktorer från kemi, teknik och biologi 

säger en hel del om höjden på innovation-

erna. Dessutom utgör personalen en ut-

märkt testgrupp för att se om produkterna 

fungerar praktiskt och affärsmässigt. 

– I Sverige finns det ett gott samarbete 

 mellan industri och akademi, säger Jan 

Wahlström. Det är en viktig anledning 

till att vi vill vara kvar här. Vi har ett gott 

 samarbete med Chalmers, och närheten till 

de akademiska samarbetena har varit helt 

avgörande för oss. Vi jobbar mycket med 

industridoktorander och finansierar for-

skare inom våra områden. 

– Vi måste vara nära våra kunder och deras 

forskning, för att kunna förstå deras behov 

och för att kunna bidra med innovationer 

och lösningar på det sätt vi gör, säger Olivia. 

– Vi tror på en bra organisk tillväxt 

kombi nerat med strategiska förvärv som 

passar bra som komplement till de instru-

ment som vi redan säljer, avslutar Jan. 

Nordiska instrument skapar ljuv musik
Biolin Scientific ägs av investmentbolaget Ratos. Bolaget har 140 

 anställda och en omsättning på 230 miljoner kronor. Verksamheten styrs 

från  huvudkontoret i Göteborg, men kontor finns även i Stockholm, 

 Helsingfors, Köpenhamn, Shanghai, Manchester och i USA. Biolin Scientifics 

 produktvarumärken är Q-Sense, Attension, KSV NIMA, Sophion och Osstell. 

Läs mer på www.biolinscientific.com
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Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset 
får en ny kamera med kombinerad PET- och 
 MR-teknik. Det kommer att revolutionera cancer-
forskningen i Sverige. 

Den nya PET-MR-kameran blir den första i Sverige. 

Vetenskapsrådet har avsatt 43 miljoner kronor för 

inköpet och under början av 2013 räknar man med 

att maskinen tas i bruk. Håkan Ahlström är  professor 

i radiologi vid Uppsala universitet och överläkare vid 

bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akad-

emiska sjukhuset. Han är också huvudman för ansök-

ningen, och ser stor potential i projektet. 

– Man får ut så otroligt mycket information. Tidig-

are har vi kunnat göra PET och MR var för sig, men 

det har varit svårt att se var processerna äger rum. 

Här kommer informationen samtidigt och man ser 

exakt var ifrån den kommer. 

Framsteg för cancerforskningen
Håkan Ahlström menar att läkare kommer att 

 kunna ställa en snabbare och mer exakt diagnos 

som  möjliggör en skräddarsydd behandling för 

varje  patient, vilket betyder framsteg särskilt inom 

onkologin. 

– Tidigare kunde man se bara om tumörens volym 

ökade eller minskade över tid. Nu kan man välja ut 

vilken  behandling man tror är bäst, och redan efter 

några dagar se effekten av den.

Kameran är primärt bekostad av forskningspengar, 

så alla patienter måste ingå i en studie av något slag. 

Men förutsättningen var också att det skulle vara 

öppet för andra universitet, så tanken är att forskare 

från hela landet ska kunna få tillgång till kameran.  

 

Förväntas revolutionera cancerforskningen
Parallellt med anskaffandet av PET-MR-kameran 

pågår även utvecklingen av Skandionkliniken vid 

 Akademiska sjukhuset, där man från 2015 ska kunna 

stråla cancerpatienter med protoner. Tillsammans 

med kameran förväntas man därmed  revolutionera 

 cancerforskningen i Sverige. PET-MR-kameran 

 förväntas också betyda mycket för forskningen kring 

neuro- och hjärt-kärlsjukdomar.

Uppsala universitet revolutionerar 
svensk cancerforskning

PET-tekniken gör att man kan se hur ett 
spårämne hanteras av kroppen. Analysen 
fastställer exempel vis  metabolism, cell bildning 
och  cell delning, men ofta får man bristfällig 
 information om var i kroppen och i vilka organ 
det inträffar. 

MRT står för magnetisk  resonanstomografi, och 
tekniken ger en mycket god  anatomisk 
 uppfattning. Man ser kroppens innehåll som 
vid en  obduktion, och kan bland annat mäta 
 blodflöden,  syrgaskonsumtion och vatten-
molekylers rörelse. 
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Samarbete och 
infrastruktur skapar 
förutsättningar för life science

I Stockholms norra delar fi nns 
tre toppuniversitet inom natur-
vetenskap, medicin och biologi. 
 Karolinska institutet, Stockholms 
universitet och KTH ligger  inom 
en radie av två kilometer från 
 varandra och hyser totalt  närmare 
100 000 studenter. Vissa hävdar 
att det skulle vara ett av världens 
 bästa universitet om de slogs ihop. 

Denna kraftfulla potential som 
internationell forskningsnod har 
man tagit fasta på i utvecklingen 
av den nya stadsdelen  Hagastaden, 
som är ett samarbete mellan Stock-
holms stad och Solna kommun. 

Närhet skapar samverkan
För att ytterligare  befästa och främ-
ja  utvecklingen inom  life science i 
Hagastaden har varumärket Stock-
holm  Life  skapats för att samla 
verksam heterna inom  life science, 
med  såväl företag och forskning 
som hälso- och sjukvård.  

Ylva Williams är vd för  Stockholm 
Science City Foundation, som an-
svarar för innehållsutvecklingen 
av Hagastaden och agerar ”match-
maker”. Hon har stora visioner för 
hur området i framtiden ska ge ut-
rymme för betydligt bättre sam-
verkan mellan de olika aktörerna 
inom life science, men även med 
andra kunskapsintensiva bran-
scher som exempelvis ICT. 

– Om du etablerar dig i  Stockholm 
Life ska du snabbare nå dina 
 aff ärsmål. Det är lätt att  samverka, 
att  hitta forsknings projekt och 
starta gemensamma projekt med 
 kollegor och konkurrenter. 

Mindre bolag gynnas
Många av de fastigheter som 
byggs i Hagastaden special-
designas för life science-bolag, 
och mellan 2014 och 2020 ska 
 lokalerna fyllas med forskning 
och utveckling. Framför allt ska 
de framförhandlade hyreskon-
trakten gynna mindre bolag som 
annars har svårt att hitta bra 
 lokaler. 

Stockholms stad och Solna kom-
mun skrev 2007 under på en plan 
om att Stockholm  Lifeområdet 
2020 ska vara världsledande.  
Både långsiktigheten och  sam  -
arbetet över block- och kommun-
gränser är  ovanligt. 

Men  life science är en  viktig 
 sektor i området, och  några 
 parametrar man jobbar med i 
 argumentationen är goda trans-
porter, tillgång till hög kompetens 
och god livskvalitet. 

‒ Det centrala läget är också jät-
teviktigt. Stockholm Life byggs 
mitt i stan, det är ingen ”gated 
community”. Hagastaden kom-
mer vara en levande mötesplats 
med 5 000 små och stora hushåll, 
en massa butiker och restaurang-
er. Och om du har ett ärende i hu-
vudstadens centrala delar så är 
det endast en kvart bort. 

Organisk tillväxt
Ylva Williams vill se ett  dynamiskt 
myller av  studenter, forskare och 
investerare som minglar i heta 
 Hagastaden. 

I stadsdelen under söker vis-
sa förskolor och grundskolor till 
och med hur man kan integrera 
 vetenskapen i under visning och 
lek redan från start. 

‒ Man kan säga att vi utgår 
från en organisk tillväxt som 
 redan finns i området, säger 
 Ylva  Williams. Och nu skruvar vi 
upp volymen för att nå visionen 
 snabbare. 

”Och nu skruvar 
vi upp volymen 
för att nå visionen 
 snabbare.”

Ylva Williams
Vd Stockholm Science City  Foundation

NYHETER
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 ■ Fråga: Hur ska man 
 attrahera internationella life 
 science-bolag till Stockholms-
området?

 ■ Svar: Genom dedikerade 
fastighetsägare, långsiktig poli-
tik och kommunöverskridande 
samarbeten. 

SHOWCASE

SAMLA 
VERKSAM-
HETERNA
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 ■ Stockholm Life Solna- 
Stockholm är ett framtida 
 vetenskapskluster som bygger 
på den redan befi ntliga  närheten 
 mellan universitet, sjukvård, 
 näringsliv och myndigheter. 

 ■ Ägare till Stockholm Science 
City Foundation är Karolinska 
 institutet, Stockholms  universitet, 
Kungliga Tekniska högskolan, 
Stockholms stad, Solna kommun 
och Stockholms läns landsting. 

 ■ Genom etableringen av 
 Hagastaden mellan Solna och 
Stockholm ska en rad  fastigheter 
öronmärkas för Life Science-
verksamhet. 

 ■ Första spadtaget för 
 sjukhuset Nya Karolinska 

 Solna togs av Kronprinsessan 
 Victoria 2010, och samma år 
 invigdes  SciLifeLab i Karolinska 
 institutets Science Park. 2013 
 beräknas  Karolinska institutets 
nya  aula  vara klar. Då påbörjas 
även  bygget av  Östra Torns torn, 
som planeras bli  kontorslokaler 
för life science- företag. Nya uni-
versitetssjukhuset NKS ska stå 
klart 2017, och 2019 börjar det 
så  kallade  Vetenskapshuset 
för  allmänheten att byggas. 
 Hagastaden  beräknas vara helt 
färdigbyggd år 2025.

!
Läs mer
på webben:

www.stockholm-life.se
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info@symcel.se  www.symcel.se 

WHY NOT LET HEAT TAKE THE 
SWEAT OUT OF DRUG DISCOVERY? 

Now launching calSCREENER to the market 
Calorimetry based label free cell-assay system  



Sweden: +46 8 791 66 40  ·  Norway: +47 90 14 02 93  ·  Denmark: +45 45 79 01 02  ·  Finland: +358 9 8520 2700  ·  info@irwcro.com  ·  www.irwcro.com

Are you looking for the right expertise to 
manage your clinical study in the Nordic region? 
Stop looking – we are here!

 clinical research organi-

sation with offi ces in all Nordic countries. Our 

experienced and dedicated staff manages clinical 

studies in all development phases and covers a 

wide range of therapeutic areas. We offer in-depth 

knowledge of clinical development and manage-

ment of all aspects of clinical research including: 

project management, monitoring, medical writing, 

applications to authorities, data management, 

data processing, statistics and pharmacovigilance. 

We look forward to assist you in managing your 

clinical study, please contact us to schedule an 

individual meeting.

S T O C K H O L M   O S L O   C O P E N H A G E N   H E L S I N K I

Planning a giant leap for mankind? Move to Karolinska Institutet 
Science Park in Hagalund, Stockholm – the future biotech hub 
in Scandinavia and a dynamic juncture between the academic 
and the commercial world.
 
Based on extensive experience of the needs of the develop-
ment process – from a finding to a pharmaceutical product – 
we offer an attractive environment for both new and mature 
companies in the fields of Life Science, Medical Technology 
and Service Production.

This includes a complete concept where Humlegården Fastig-
heter provides modern office premises and first class laboratory 
facilities and Karolinska Institutet Science Park ensures a truly 
creative environment, progressive seminars and lots of oppor-
tunities to network. All of this close to Stockholm City, Solna 
Centrum, public transportations and the highway to Arlanda 
airport. 

Contact us now, and give your bright ideas room to develop!

Contact
Humlegården Fastigheter 
Birgitta Nolén, 070-678 01 94 
birgitta.nolen@humlegarden

Karolinska Institutet Science Park
Märit Johansson, 070-8723532
marit.johansson@kisciencepark.se

Good morning breakthrough!
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Fråga: Hur hinner man jobba med både cancerforskning, 
 miljöanalyser och att utveckla framtidens drivmedel?
Svar: Man får vara en ordningssam och social professor  snarare än 
 förvirrad och egocentrisk. Det menar forskaren och  serieentreprenören 
Mathias Uhlén. 

En branschtidning välkomnar oss i 
 entrén till SciLifeLab, inhyst i  Karolinska 
Institutet Science Park i Solna.  Rubriken 
lyder: ”Efterlyses: Personer som kan 
 aff ärsutveckling”. Det är ganska symp-
tomatiskt eftersom vi snart ska  träff a 
 Mathias Uhlén, KTH-professorn i bio-
teknik som inte bara lyckas få med sig 
 miljardbelopp i forskningsanslag,  utan 
som dessutom är delägare i  inte  mindre 
än tio olika bolag inom life  science 
( varav två är börsnoterade) och har sin 
signatur på ett hundratal olika  patent. 
 Entreprenörskap och affärsdriv är 
 måhända  inte vanligt förekommande 
egenskaper i forskarmiljöerna, men när 
de korrelerar bär de frukt. 

Sveriges största forsknings projekt
Att bara redogöra för Mathias Uhléns 
 tidigare karriär skulle ta större delen av 
den här artikeln i anspråk, men låt oss se 
närmare på de tre huvudspår han för 
 närvarande är engagerad i. Det  första är 
det så kallade Protein Atlas- projektet, 
som enligt egen utsago är  Sveriges 
 genom tiderna största forsknings projekt. 
 ”Wallenbergstiftelsen” har lagt upp en 
 miljard i fi nansiering, och syftet är att 
 söka kart lägga kroppens byggstenar ‒ 
 proteinerna. 

Kartläggningen är unik i sitt slag, och 
ska pågå till och med 2015. Avdelningar 
fi nns i både Sydkorea, Kina och Indien. 
Bland annat ser man en stor potential för 
 cancerforskningen. 

‒ Genom att kartlägga proteiner kan vi 
hitta nya metoder att bestämma  varje 
 patients DNA, säger Mathias Uhlén. 
Då kan vi se exakt vilka proteiner som 
 förändras vid cancer. Det sker i dag en 
viss överbehandling av cancer, och det 
fi nns behov för bättre markörer för att 
 diagnosticera korrekt. Vi bygger  kunskap 
för att kunna förstå och behandla  cancer 
bättre. Och andra sjukdomar också 
 förstås. 

Lärosäten i samverkan
SciLifeLab heter egentligen Science 
for Life Laboratory, och är en  nybakad 
 forskningsplattform i samverkan  mellan 
de fyra närliggande  universiteten 
KTH, Stockholms universitet,  Uppsala 
 universitet och Karolinska institutet. 

I Uppsala ligger den ena anläggning-
en, som har mer än 150  forskargrupper 
 anslutna till sig. SciLifeLab  Uppsala har 
delat upp sin verksamhet i  olika  tekniska 
plattformar som främjar tvärvetenskap-
liga samarbeten. Plattformarna  möjlig -
gjorde hela 530 projekt under 2011 och 
sysselsätter 200 personer varav 80 i 
 Uppsala.
Den cylinderformade byggnaden som 
utgör Stockholmsfi lialen ligger bara ett 
stenkast från Nya Karolinska-bygget. 
 SciLifeLab är tänkt att skapa en infra-
struktur som underlättar för internatio-
nella bolag att investera i Sverige. Fokus 
ligger på miljöforskning med modern 
teknologi. Bland annat forskar man kring 
biodiversiteten i Östersjön.  

‒ Vi har gått från noll till 350  anställda 

Vi ska ta fram raketbränsle 
på biologisk väg

CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

BIOTEKNIK

INSPIRATION

 ■ Hur bra är Sveriges forsk-
ningsklimat?
‒ Sverige är beroende av innova-
tioner och export, så våra maktha-
vare behöver ett betydligt  större
fokus på  innovationsfrågor. I 
 Finland ligger till exempel den 
nationella innovationsplanen 
 direkt under statsministerns 
 ansvar. I Sverige delas frågan 

PROFIL

Mathias 
Uhlén

 ■ Född: 1954
 ■ Yrke: 

 Professor 
i  bioteknik 
på KTH i 
 Stockholm. 
Delägare i tio 
bolag  inom 
life  science. 
Har varit 
 involverad 
i  närmare 
hundra  olika 
patent. 

 ■ Aktuell:  
Genomför 
bland  annat 
en kart-
läggning av 
 människans 
protein  inom 
Sveriges 
största forsk-
ningsprojekt. 

på två år. Här hanteras fl era terabyte 
 data varje dag, och vi har hundra anställ-
da som bara arbetar med själva dataana-
lysen. Det är otroligt roligt att jobba med 
internationell högteknologisk forskning 
och miljö på det här sättet. 

Mot framtidens drivmedel
Det tredje projektet ‒ och kanske det 
 allra mest spännande ‒ kommer från 
en dansk stiftelse i samarbete med KTH 
och Chalmers i Sverige. Det gäller 
 forskning kring bioenergi, och  handlar 
i  korta drag om att försöka  återskapa 
bensin på biologisk väg, utan fossila  
bränslen.  Egentligen är det inget 
 konstigt, menar Mathias Uhlén, efter-
som etanol är kolkedjor, och  förlänger 
man kolkedjor får man först butanol, 
därefter biodiesel och till slut raket-
bränsle.

‒ Vi försöker ta fram  mikroorganismer 
som har alla de positiva  egenskaperna 
från olja och bensin, men inte de 
 negativa. Det här är  jättespännande, men 
 lösningen ligger kanske 20–25 år bort i 
 tiden. Just nu har vi ett tioårs anslag från 
Danmark att jobba med. 

Han tillägger att man i teorin  skulle 
kunna tillgodose hela det globala 
 energibehovet om man kunde  tillverka 
detta biobränsle på 3–4 procent av 
 jordens yta. Tanken är hisnande. För 
 Mathias  Uhlén är det bara ännu en dag 
på jobbet.  

FRÅGOR & SVAR
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www.medeon.se

 Suitable premises with the opportunity to build
new facilities
 Close cooperation with health care and the
university
 Strong network and incubator functions
 Good services with, for example, reception,
switchboard, travel agency and restaurant

THE SCIENCE PARK FOR THE LIFE SCIENCES
AT MEDEON YOU GAIN ACCESS TO
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1
Affärskopplingen. Jag 
ser alltid till att akade-
mikerna tar ett delägar-

skap om innovationen eller  att 
patentet blir bolagiserat. Det 
borgar vidare för engagemang 
och ett forskningsfokuserat 
 arbete. 

2
Specialisering. Det är 
allt svårare att komma 
in på sjukhusen med 

nya läkemedel, och få når ut till 
patienterna. Därför kan det vara 
bättre att nischa sig mot en liten 
patientpopulation. Genomför 
man en kostsam behandling 
 behöver man veta att den är 
 effektiv och framgångsrik. 

3
Glöm inte bort forsk-
ningen. Forskaren för en 
ständig kamp mellan 

byråkrati, undervisning och 
forskning, och det är lätt att 
forskningen blir lidande på 
grund av tidsbrist. Man får 
 kanske sköta forskningen på 
 udda tider, men om man  kämpar 
så går det. För mig är det 
 över lägset roligast, en extremt 
 kreativ process. 

4
… men inte heller under-
visningen. I den akade-
miska världen är det 

oerhört viktigt med pedagogiska 
meriter. I kontakten med stu-
denter lär man sig dessutom 
otroligt mycket. 

5
Samverka! Den ego-
centriska professorn är 
inte lika vanlig längre. 

 Faktum är att man måste ha en 
ganska hög social kompetens för 
att lyckas,  även som forskare. 

BRA TIPS

 mellan näringsdepartementet 
och utbildningsdepartementet. 

 ■ Hur ser kopplingen  mellan 
akademisk forskning och 
 bolagisering ut? 
‒ Vi är bra i Sverige på att  knoppa 
av bolag från universiteten. 
 Problemet är bara att de inte  växer 
– eller så köps de upp av utländska 
bolag. Det är ett slags systemfel i 

Sverige, och vi måste lära oss hitta 
de nischer som gör att vi blir bäst 
i världen. Personligen ger det mig 
tillfredsställelse att veta att jag 
med min forskning bidragit till ett 
antal exportmiljarder för Sverige. 

 ■ Du är hedersdoktor på 
Chalmers sedan 2011? 
‒ Ja, och det är jag omåttligt stolt över, 
särskilt eftersom jag är KTH:are!  

Jag hoppas att vi ser en trend nu 
med ökat samarbete  mellan läro-
sätena, för det behövs verkligen. 

 ■ Du har många bollar i 
 luften. Hur väl passar du in i 
klyschan om ”den förvirrade 
professorn”?
‒ Du får fråga min  sekreterare! Nej, 
jag försöker faktiskt vara  extremt 
organiserad. Jag har ett enormt 

 fokus på mötesdisciplin. Det 
 värsta jag vet är onödiga och 
 sömniga möten utan syfte. Jag har 
förstås väldigt mycket i huvudet 
hela  tiden, men man får lära sig 
att  jobba fokuserat med det som är 
framför näsan för stunden. 

PROTEIN ATLAS - PROJEKTET
Sveriges  genom tiderna största 
forsknings projekt.  Wallenbergstiftelsen 
har lagt upp en  miljard i finansiering, och 
syftet är att  söka kartlägga kroppens 
byggstenar – proteinerna. 
FOTO: EMELIE PALMCRANTZ

Kemwell är en indisk kontraktstillverkare av 
läkemedel med mer än 1.000 anställda. Vi tillverkar 
läkemedel till fem av världens tio största läkemedels-
företag, exempelvis GlaxoSmithKline, Novartis och 
Pfizer. Kemwell är godkänd läkemedelstillverkare i 
mer än 80 länder och godkända för den amerikanska, 
europeiska, japanska och indiska marknaden. Vi har 
i dag totalt sju produktionsanläggningar, två i Sverige 
och fem i Indien. 
 
I Sverige har vi mångårig erfarenhet inom cGMP och 
läkemedelstillverkning. Vår svenska verksamhet är 
placerad i Uppsala där vi nyligen har utökat vår pro-
duktionsyta med 15.000 kvm.  Vi har nu gjort stora in-
vesteringar i vår nya anläggning och fler investeringar 
planeras framöver. Denna utveckling har möjliggjort 
utökad tillverkning av läkemedel såsom tabletter, sup-
positorier och kapslar och kan även innebära att vi 
väljer att expandera inom andra beredningsformer. 

Den nya fabriken kännetecknas av hög automatise-
ring och flexibilitet och passar perfekt in i det expan-
siva skede företaget befinner sig i. För närvarande är 
vi inne i en intressant fas där tre projekt pågår med 
teknik- och kunskapsöverföringar av produkt från nya 
kunder. 

Liksom de flesta företag i dag arbetar vi också med 
ständiga förbättringar. Bland annat är vi nu i slutske-
det med att implementera ett nytt elektroniskt doku-
menthanteringssystem. 

Vårt moderna kontroll laboratorium ligger i anslut-
ning till vår nya fabrik där vi erbjuder analystjänster av 
olika slag. Stabilitetsstudier samt analys av produkter 
som ska säljas inom EU men som är tillverkade ut-
anför EU (s k QP-release) är ytterligare exempel på 
våra tjänster.  

Kemwell AB Besöksadress: Rapsgatan 7, 751 82 Uppsala Telefon: 018-16 40 00

CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

 CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com
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”Vi tummar aldrig 
någonsin på kvaliteten”

Läkemedelsindustrin är en 
 gigantisk industri som  omsätter 
 enorma summor varje år. 
 Karolinska Development är ett 
 aktiebolag med nära samröre med 
Karolinska institutet i  Solna. 

 Tanken är att Karolinska Deve-
lopment ska investera tidigare i 
 processen än riskkapitalister och 
utveckla mediciner som är bättre 
än andra läkemedel.

Banbrytande läkemedel
– Forskare kan komma till oss 
med en ny upptäckt. Vi går  gärna 
in  tidigt i processen och  arbetar 
tätt med forskarna i upp till 

ett år för att se hur  produkten 
 utvecklas. När vi vet om läkemed-
let  håller, då bildar vi ett  bolag och 
 söker  investerare. I vår  pipeline 
i dag har vi 34  bolag med en stor 
bredd.  Sedan  starten 2003 har vi 
 bildat omkring 60  bolag,  vilket 
 visar att vi även  lägger ner  bolag 
när det  visat sig att  läkemedlet 
 inte har mot svarat kraven och 
 förväntningarna. Våra  läkemedel 
ska vara banbrytande och så här 
långt ser det bra ut för oss.

Stor spännvidd
Karolinska Development har 
en av Europas största  portföljer 
för  närvarande och de har stor 
spännvidd på sina  produkter, från 
 läkemedel som  förbättrar vården 
av  cancerpatienter till malaria-
medicin, en sjukdom som är 
 utbredd i utvecklings länderna. 
Just nu har 14  läkemedelskandi- 

dater kommit så långt som till 
 kliniska  tester, det vill säga  studier 
på  människa. Sju av dem har 
 kommit till fas två,  vilket  innebär 
att  effekten  prövas på  patienter. 
Att få läke medel  godkända är en 
lång  process, det tar i normala fall 
mellan sju och tio år. På  företaget 
är man inne i en fas där man 
 räknar med att få stor utdelning 
inom ett par år, vilket skulle vara 
till  glädje för  investerare,  framtida 
 forskning och  framtagandet av 
nya  läke medel.
– Det är så dynamiken fungerar. Vi 
ska vara vinstdrivande, våra inves-
terare ska märka att de har gjort 
en bra affär. Det gynnar  samtidigt 
 andra projekt, att man ser att vi 
lyckats med det vi gör och kan 
 generera pengar. 

Man kan skönja trender inom 
 läkemedelsindustrin. Tidigare 
satsade läkemedelsjättarna på så 

kallade ” block busters”,  produkter 
som sålde för över en miljard dol-
lar om året. Nu ser man att de 
 satsar mer på ”nisch busters”, det 
vill  säga läkemedel som behandlar 
mindre delar av patientgrupper.

– Behandlingen av patienter blir 
mer och mer individuell vilket 
ger en mer skräddarsydd behand-
ling. Det är positivt ur många syn-
vinklar.

Inga genvägar till succé
Läkemedelsjättarna minskar den 
egna forskningen och förväntas 
lägga ut så mycket som mellan 
40 och 60 procent av all sin forsk-
ning externt. Det lämnar utrym-
me för aktörer som till exempel 
 Karolinska Development. 

– Vi har byggt upp ett starkt 
lag som kan ta hand om den 
 affärsmässiga biten. Jag har 
 arbetat med  kommersialisering 
av läkemedel i många år och 
jag har  genomfört stora affärer   
under min karriär. Det jag har 
lärt mig är att om ett  läkemedel 
ska  klara sig hela vägen och 
 eventuellt bli uppköpt av  någon 
av läkemedels jättarna, då får 
man  inte kompromissa med 
 kvaliteten. Det finns inga gen-
vägar till succé.

”...våra investerare 
ska märka att de 
har gjort en bra 
affär.”

Torbjörn Bjerke
Vd på Karolinska Development

 ■ Fråga: Hur betydelsefullt 
är det att kommersialisera 
 läkemedel?

 ■ Svar: Det som driver  alla 
i vår bransch är den  nytta 
 våra läkemedel kan  göra för 
 patienterna. För att nå dit 
 behöver vi skapa ett  mer värde 
för våra investerare,  alltså 
är kommersialiseringen 
 avgörande för utvecklandet av 
nya läkemedel. Men vi tummar 
aldrig någonsin på kvaliteten. 
Den betyder allt i vår verksam-
het, säger Torbjörn Bjerke, vd 
på Karolinska Development.

 ANNELI ABRAHAMSSON

redaktionen@mediaplanet.com

INVESTERING

STOCKHOLM

EXPERTEN SVARAR

Att försöka se nya affärs-
möjligheter i sin patent-
portfölj är en tydlig trend. 
Kan du ge ett par konkreta 
tips vad man ska tänka på?

Jonas  
Westerberg
Partner  
Advokatfirman  
Lindahl 
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– Möjligheten till  särskilda 
 affärsmöjligheter genom 
patent portföljen börjar med 
en bra  analys och strategi för 
 inriktningen på utvecklings-
arbete,  patentering och/eller 
 förvärv av patenträttig heter. 
På det sättet kan man bygga 
en  patentportfölj med  kvalitet 
där man också har  ordentlig 
 kunskap om  vilken teknik som 
ingår i  portföljen och hur  denna 
 relaterar till marknads- och 
teknik utvecklingen i den egna 
och andra relevanta branscher. 

Olika strategier 
– Ibland uppkommer  särskild 
efterfrågan på patent  inom 
 specifika  teknikområden 
som i IT/telekombranschen 
där  Google nyligen  förvärvat 
 Motorola  Mobility med till-
hörande patent portfölj och 
 konkursade  Nortels patent-
portfölj sålts på auktion till ett 
 konsortium där bland  annat 
 Microsoft och Apple ingår.  

– Annars är det mest närligg-
ande sättet att få utväxling på 
sina IP-investeringar att aktivt 
söka licensmöjligheter i  länder 
eller användningsområden där 
företaget självt inte utnyttjar 
 patenten eller där absolut ex-
klusivitet inte krävs. Ett vanligt 
 exempel på en lyckosam licens-
strategi är IBM som är mycket  
aktivt med att både söka och 
 licensiera ut patenträttigheter 
och årligen tjänar mångmiljard-
belopp på denna verksamhet.

Vårt mål är att investera i 
innovationer och utveckla 
nya unika läkemedel
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Värksvaghet som ger långdraget förlossningsarbete 

förekommer i ungefär hälft en av alla förlossningar och i 

ännu högre grad hos förstföderskor. Det är huvudorsaken 

till förlossningskomplikationer, såsom användning av 

 sugklocka och som i sin tur oft a följs av komplikationer, 

till exempel syrebrist hos barn, behov av att sys eft er sprickor 

i underlivet och i värsta fall anal inkontinens samt större 

eft erblödningar hos modern. Det kan också leda till akuta 

kejsarsnitt som också är förknippade med ett fl ertal risker.  

Dilafors läkemedel som nu håller på att utvecklas, 

tafoxiparin, baseras på tidiga kliniska observationer där ett 

känt läkemedel mot blodpropp kunde förebygga långdragna 

förlossningar. Fördjupad forskning visade att denna eff ekt 

kunde bevaras även om den blodförtunnande egenskapen 

hos läkemedelssubstansen togs bort, och på så sätt föddes 

tafoxiparin. 

Under förlossningen fungerar tafoxiparin genom att 

 förbättra livmoderns värkarbete och stimulera uppmjukning 

av livmoderhalsen.

En nyligen genomförd klinisk prövning där gravida kvinnor 

behandlades med tafoxiparin eller placebo visade att den 

grupp som fi ck tafoxiparin hade:

Färre kvinnor med ett värkarbete på över tolv timmar. 

Ett lägre behov av sugklocka vid förlossning 

En signifi kant kortare förlossningstid för dem vars 

förlossning  blev igångsatt. Ingen av dessa kvinnor fi ck ett 

lång draget förlossningsarbete(det vill säga längre än tolv 

timmar). 

Existerande läkemedel som behandlar värk-

svaghet är oft a otillräckliga. Intresset är därför stort för en 

 kompletterande behandling, som tafoxiparin, vilken både 

stärker värkarbetet och mjukar upp livmoderhalsen. Dilafor 

har identifi erat igångsättning av förlossning, vilket görs hos 

 15-30 procent av alla gravida kvinnor som första indikation 

för lansering. Nästa indikation är användning  till kvinnor 

med värksvaghet eft er en spontan start av förlossningen. 

Behandling av långdraget förlossningsarbete med 

tafoxiparin har redan beviljats patentskydd i USA, Europa, 

Japan och på andra viktiga marknader.

Dilafor söker nu en partner för vidare klinisk 

 utveckling och kommersialisering av tafoxiparin 

Dilafor grundades av forskare vid Karolinska 

 Institutet och Lunds Universitet och ingår i Karolinska 

Developments portfölj av bolag.

Tafoxiparin kan minska 

risken för långdragna och 

komplicerade förlossningar

www.dilafor.com

En bra idé kan leda till en bra affär,
men bara om det är en bra affärsidé.

Return On Investment
R O I

www.bergenstrahle.se

return on innovation®
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Det är fortfarande  ovanligt att 
 indiska bolag  genomför  stora 
 investeringar i  Sverige.  Agneta 
 Bergvall är vd för Kemwell AB, 
den svenska delen av en så  kallad 
 Contract  Manufacturing  Organi- 
sation (CMO) vars moder bolag 
har sitt  huvudkontor i  Bangalore, 
med totalt 1 000  anställda i värl-
den.  Sam tidigt  producerar man 
stora  kvantiteter  läkemedel i 
 Uppsala, där man sedan 2010 har 
två  produktionsenheter. 

– De indiska fabrikerna produ- 
cerade tidigare bara för den  egna 
marknaden, säger hon. Nu  ville 
man exportera till hela  världen 
och samtidigt få tillgång till 
 infra strukturen i Sverige.

Produktion i Asien
Agneta Bergvall tror att det i dag 
finns en viss trend att företag 
 väljer bort produktion i Asien. 
‒ Den totala kostnaden att  lägga 
produktion i till exempel  Kina 
är faktiskt högre än här,  säger 
hon. Om du bara jämför priset 
per  tablett är det en lägre enhets-
kostnad i Asien. Men i och med 
att Sverige är ett land med  stabila 
finanser, en välutvecklad infra-
struktur, är konfliktfritt och har 
låg korruption, blir den totala 
 kostnaden högre om du lägger ut 

din produktion i Asien än i Sverige. 
I Sverige tar vi vårt miljöansvar – 
vilket är en annan viktig faktor. 

Sverige – stabilt och  effektivt
Leo Fällgren är  affärsutvecklare, 
och han ser en stor potential i 
den fortsatt starka svenska life 
 science-traditionen – även inom 
produktion.  

‒ Förutom priset så är  volym 
och marknad komponenter som 
starkt påverkar valet av produk- 
tions land, säger han. För  läke - 
medel som  tillverkas i  Asien för 
den  europeiska  marknaden,  till- 
kommer frakt och andra  kostnader 
som gör att  produkten kan bli 
dyrare. Vi är faktiskt  konkurrens- 
kraftiga inom tillverkning i  Sverige. 

 ■ Vad har de för syn på  Sverige 
i Indien enligt er  uppfattning?
‒ Vårt kvalitetstänk är en viktig del, 
säger Agneta Bergvall. Det  trygga 
samhället gör att vi har en hög 
 leveranssäkerhet. Vi är  duktiga på 
att vara effektiva i det vi gör, på att 
automatisera och effektivisera vår 
process. Vi investerar gärna inom 
effektivitet i  stället för att använda 
många händer. 

Leo menar att det är viktigt att 

behålla arbetstillfällen i Sverige. 
‒ Det går bevisligen att  övertyga 

nya kunder att lägga sin produk-
tion i Sverige. Branschen får inte 
titta sig blind på den avveckling 
och utflytt av verksamhet från 
Sverige som sker i andra bolag. Vi 
måste komma ihåg att Sverige har 
en hög kompetens som står sig 
stark inom life science. 

 ■ Vilka skillnader kan man se 
i affärskultur mellan Indien 
och Sverige?
‒ De är väldigt duktiga, pålästa 
och drivna affärsmän, säger Ag-
neta Bergvall. De tycker att vi 
är bra på projekt ledning, att sy 
ihop det med tid och pengar. De 
använder oss  också  gärna till in-
spektioner och kvalitets tänk. Vi 
försöker utvinna det bästa från 
båda världar. 

‒ Olikheterna gör att man 
 kommer framåt och komplette-
rar varandra oerhört väl, säger 
Leo Fällgren. De indier vi träffat 
är väldigt duktiga på engelska, 
och vi har bara god  erfarenhet av 
deras kompetens. 

Sverige kan visst konkurrera 
om produktionen 

NYHETER

 CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

Indien ses fortfarande ofta 
som ett outsourcingland,  
en västerländsk verkstad. 
Men tiderna förändras. En 
av de stora indiska 
kontrakts tillverkarna gör 
tvärtom – de expanderar 
sin läke medelsproduktion i 
 Sverige.

Så hittar forskningen  
och industrin varandra
Akademin har länge levt 
i sin värld, industrin i sin. 
En  metod som verkar vara 
lyckosam för att sammanfö-
ra de båda och hitta lösning-
ar som gynnar alla är BIO-X.

– Vi fungerar lite som  mäklare, 
 förklarar Erik Forsberg, verksam-
hetschef för Uppsala BIO och en av 
de som  utvecklat ”mäklar firman” 
BIO-X. I  september  förra året skrev 
man som första  europeiska sam-
arbetspartner på  avtal med Roche 
– världens största bioteknikföre-
tag. BIO-X  består av ett litet och 
vältrimmat team som med ett väl 
 strukturerat  arbetssätt samman-
för den  kreativa forskningsvärl-
den med industrins  erfarenheter.  
I projekten  utgår man alltid från 

ett  specifikt  behov inom till ex-
empel vården. Det kan handla om 
mer precis cancerdiagnostik. 

– Forskarens projekt kan sen 
bygga på att man till exempel 
 upptäckt att vissa förändrade 
 celler orsakar cancer. Därifrån till 
en färdig produkt rör det sig om 
många år och det är för  osäkert  
för industrin att satsa, fortsätter 
Erik Forsberg. 

Det är där BIO-X stöttar med 
 finansiering och en tydlig  arbets- 
process. 

De forskningsprojekt som  söker 
in till BIO-X får önska  huruvida 
de vill ha med  Roche som sam-
arbetspartner eller  inte. De flesta  
är  positiva och ser stora möjlig-
heter i ett sådant  samarbete.

Och man är i tryggt sällskap:  
Roche har sen tidigare skrivit 
 samarbetsavtal med prestige fyllda 
Harvard.

– Att de sen valde oss ser vi som  
ett kvitto på att vi tänker rätt, 
 avslutar Erik Forsberg.

CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

I Lund arbetar 12 anställda på bioteknikföretaget Genovis. Sedan starten 1999 har 
bolaget varit inriktat på design och produktion av nanopartiklar och bl.a. använt 

olika enzym och tillverkningstekniker. Det har under resans gång visat sig att 
ett enzym, FabRICATOR, kan avsevärt korta analystiden för nya läkemedel.

– Med hjälp av vårt verktyg blir kontrollerna enklare och läkemedelsbola-
gens analyser blir säkrare. Jag vet att FabRICATOR kommer att vara till 

stor nytta för de bolag som just nu tar fram läkemedel för exempelvis 
reumatism och cancer. Med hjälp av våra enzymer kan forskarna på 
en mindre än en timme jämfört med andra metoder som tar upp till 
72 timmar upptäcka fel i utvecklingsprocessen.

För att möta efterfrågan förbereder vi oss nu på nyanställningar och kommer även 
att stärka marknadsavdelningen. Genovis är ett litet bolag och har egentligen inte haft 
några större möjligheter till marknadsföring. När jag deltar på olika konferenser för 
att sprida kunskap om våra produkter får jag stor respons från läkemedelsbolagen, så 
det känns att vi har bra tajming, säger Sarah Fredriksson, vd och grundare av Genovis.

Enzymer påskyndar läkemedelsforskning
En etablerad analysmetod tar hjälp av enzymer och 
kortar analystiden för ny medicin. Bioteknikföretaget 
Genovis i Lund marknadsför enzymet under produkt-
namnet FabRICATOR.

TID

1 TIMME

Med 
FabRICATOR

Utan 
FabRICATOR

72 TIMMAR
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”Den totala 
 kostnaden att 
 lägga produktion 
i till exempel  Kina 
är faktiskt högre 
än här”

Agneta Bergvall
Vd för Kemwell AB

PRODUKTION

STOCKHOLM

NYTÄNKANDE

Erik 
Forsberg
Verksamhetschef 
för Uppsala BIO
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I över 300 år har det bedrivits medicinsk utbildning och forskning 
vid Lunds  universitets medicinska fakultet. Idag är Medicinska 
fakulteten en av de mest forskningsintensiva miljöerna i Europa.

Här utvecklar vi kunskap och innovationer inom Life Science-
området. Vår forskning och utbildning är samlad  i tre moderna 
centrum belägna i nära anslutning till universitetssjukvården:

De är integrerade forsknings- och studiemiljöer 
med förstklassiga förut sättningar för experimentell 
grundforskning, patientnära forskning och 
forskning inom vård och hälsa.

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. 
Här växer morgondagens studie- och forsknings miljöer 
fram ur en stark historia och tradition.

www.med.lu.se

Medicinska fakulteten
LUNDS UNIVERSITET

Däremot har vi branschens högsta andel auktoriserade 
Europapatentombud och förstår att varje fall är unikt.  
Vi hjälper dig med dina specifika patentfrågor. 

Läs mer om oss på www.kransell-wennborg.se

Vi har 
inga 
patent-
lösningar

www.watson-marlow.se
+46 8 556 556 09

Kompromissa inte
med slangen.
Framtiden ligger
framför dig.
PureWeld® XL slang

Kritiska bio-och läkemedelsprocesser kräver 

slang med högsta renhet. PureWeld® XL från 

världsledaren inom peristaltiska pumpar 

uppfyller dina valideringskrav med 

mycket låg inre spallation. Den rena, 

gammastabila slangen, som 

uppfyller ADCF, kan svetsas 

så att hela flödesbanor kan 

monteras utan kopplingar.

Välj PureWeld® XL för 
alla slangar är inte lika.

wmb-532
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Vironova AB (publ) är bioteknikföretaget som erbjuder bildanalystjänster 
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Vironova Biosafety - Virusvalideringsstudier
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bioteknikindustrin i utvecklingen av proteinläkemedel. 

&�$��0��	��	���
�������	
����	
��
�������$����������	
�
���
����	���
�%��	�����	�+"$�	���	
�
���
����	
�
�����
�����������	����
	���������
�+%����	�
����$	�	���$��%	$��"������
	���
������"���������
���	
$"��
��
av nya läkemedel. 

�����������	��	������������	
och virusvalideringsstudier



16 · MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

EXPERTPANELEN

Ja, jag skulle säga att föränd-
ringarna enbart är av godo. De 
innebär bland annat att du kan 
opponera dig mot ett konkurre-
rande patent utan att behöva gå 
till domstol, vilket många har 
tyckt varit dyrt och läskigt. 

En solid patentportfölj gör att 
du vågar låta andra göra det du 
själv inte är bäst på, t ex tillverk-
ning eller försäljning på  vissa 
marknader. På nya marknader 
där nya applikationer för din 
 teknik finns kan detta tänk drivas 
långt, men det kräver en  grundlig 
 genomlysning av patentport  föl-
jen. 

Helt klart av godo. Det öppnar 
upp för ett enhetligt och därmed 
kostnadseffektivt arbetssätt. Vi 
kommer att se färre  provisoriska 
ansökningar i USA, behovet av 
det minskar. Det blir billigare och 
enklare att driva processer i USA.

Inom life science  behöver man 
i de flesta fall paketera  patentet 
tillsammans med know-how. 
Kunskap och erfarenhet runt 
 patenten är en hävstång på vär-
det. För vem kan  patentet  vara vär-
defullt? Hur kan det skapa  värden 
utanför projektet/ produkten/  
företaget? Förebered inför due 
 diligence.

Ökade möjligheter att  värdera 
och sälja IP-rättigheter ger 
 incitament till att skapa ökad 
handel av IP-rättigheter.  Viktigt 
att bevaka sina konkurrenter för 
att kunna försvara och använda 
sina IP- rättigheter samt få värde-
full information till den egna 
forskningen och utvecklingen. 
Överlag kan vi se ett ökat intresse 
att koppla företagets IP- strategi 
till den övergripande affärs-
strategin.

Ju fler intressenter,  desto 
 viktigare med patent.  Viktigast av 
allt är att reglera rätten till  resultat 
och patent med  välskrivna  avtal. 
Bra patent och  avtal i kombina-
tion möjliggör för  alla  aktörer, 
 stora som små, att  vara med och 
dela på kakan. Hand slaget  räcker 
bara tills  någon  börjar tjäna 
 pengar.

Företag inom life science 
 kommer alltid att vilja ha ensam-
rätt på själva produkten, och här 
blir gränsdragningen mot sam-
arbetspartners viktig. När  värden 
skapas i samverkan kommer  avtal, 
patent och andra skyddade rättig- 
heter bli allt viktigare. Det blir 
 ”valutan” inom open innovation.

Open innovation är ett  intres- 
sant koncept som redan tycks 
fungera inom vissa  teknik- 
områden. En nackdel är att det 
verkar vara svårt att  kombinera 
open innovation med patent-
skydd av flera orsaker, till exem-
pel nyhetskravet och  svårigheter 
att identifiera uppfinnare.  Inom 
life  science och läkemedel bör 
man vara öppen för nya idéer, 
men samtidigt vara medveten 
om att läkemedelsbranschen för-
modligen är den bransch som är 
allra mest beroende av patent-
skydd.

Fråga 1:
Patentsystemet i 
USA går igenom en 
 förändring och  därmed 
en harmonisering 
till övriga världens 
patentsystem. Vilka 
 konsekvenser ser du att 
detta kommer få och är 
det bara till godo?

Fråga 2:
Open innovation är 
ett relativt nytt sätt 
att samarbeta i life 
 science-branschen 
för att  skapa nya 
 innovationer. Vilka 
krav ställer det på IP 
och kan det på sikt 
förändra hur vi arbetar 
med patentering och 
IP?

Fråga 3:
Att försöka se nya 
 affärsmöjligheter i sin 
patentportfölj är en 
tydlig trend. Kan du ge 
ett par konkreta tips 
vad man ska tänka på?

Anders Wirén
Partner,  
Kransell & Wennborg

Anders Bratt
Patent Attorney, 
Bergenstråle & 
Lindvall

Michael Byström
Patent Attorney,  
Albihns.Zacco

Vägen till framgång är rak. 
Bra rådgivning bottnar alltid i både förståelse och engagemang. 
Vi vet. Med raka frågor och tydliga svar hjälper vi innovativa, 
kunskapsintensiva företag att bli framtidens vinnare redan idag. 
Kort sagt är vi en partner som skapar verklig affärsnytta. 
Redo för framgång? Tänk Lindahl! 

lindahl.se/lifescience

S T O C K H O L M     G Ö T E B O R G     M A L M Ö     H E L S I N G B O R G     U P P S A L A     Ö R E B R O      lindahl.se

Affärsjuridik som ger resultat

Topprankade life science-jurister
Rankade i högsta kategorierna av Chambers & Partners 

(Band 1) och PLC Which lawyer? (Leading)

Vi bedömer  konsekvenserna 
som huvudsakligen  positiva. Ett 
svenskt prioritetsdatum blir  lika 
effektivt mot konkurrenters 
USA-ansökningar som ett  ameri- 
kanskt. Vidare blir den amerikan-
ska ”grace period”- möjligheten 
väsentligen  smalare, vilket med-
för att det blir enklare att  bedöma 
 nyhetsläget för USA- patent och –
ansökningar. 

Tomas Lundquist
Partner, Awapatent

Det är positivt att patentsys-
temet i USA harmoniseras då 
det förhoppningsvis leder till en 
bättre förståelse för patentsyste-
met i USA för icke-amerikaner. Att 
anamma begreppet ”first to  file” i 
USA gör att man kan förhålla sig 
till liknande regler när det  gäller 
rätten till uppfinningar.  Vidare 
kommer möjligheterna till in-
vändningar (”oppositions”) kunna 
vara användbara som alternativ 
till klassiska rättsprocesser, som 
dock kan bli oerhört kostsamma. 

IP-kraven ur ett juridiskt per-
spektiv kvarstår oavsett om man 
arbetar inom open innovation 
 eller inte. Däremot  ställer det 
 större krav på både  forskare, forsk-
ningsmyndighet och  institutioner 
att vidmakthålla lämplig nivå 
på sekretess.  Publikationer och 
 presentationer måste hållas på 
en nivå som möjliggör eventuella 
 patentmöjligheter.  Avtalsaspekt-
en blir väldigt viktig.

Skapa ett team som helst  består 
av en forskarrepresentant, en 
 affärsutvecklare och ett patent-
ombud. Om man inte kan hitta en 
lämplig affärsutvecklare, se till att 
arbeta med ett patentombud som 
har bred erfarenhet av affärsut-
veckling. 



Vilka typer av avtal gäller det att 
hålla koll på?
– I grunden handlar det om typiska 

 affärsavtal i form av uppdragsavtal, 

forsknings- och utvecklings - 

avtal,  anställningsavtal, över låtelser 

av rättigheter, licensavtal och 

liknande. Men eftersom värden i 

life science-bolagen skapas genom 

patent, know-how och ibland stora 

datasamlingar, är det viktigt att 

veta vilka rättigheter man hanterar 

i varje avtalstyp. Först då kan man 

också lära sig hur man skyddar 

dem på ett bra sätt. 

Vad är viktigt för investerare i life 
 science - bolag att tänka på?
– När större investeringar görs, 

granskas de av jurister precis som 

vid andra företagsköp. Men vid 

granskningen av bolag som lever 

på immateriella rättigheter, är det 

viktigt att de har hanterat sådana 

frågor på ett strategiskt riktigt sätt 

från början. Bolagen måste också 

se till att de är formellt riktiga ägare 

av registrerade rättigheter såsom 

patent och varumärken. Det brukar 

vara ganska väl hanterat, men en 

vanlig brist är att  grundarna och 

andra nyckel personer ibland inte 

har överlåtit sina  rättigheter ‒ som 

patent och andra forsknings resultat 

‒ till bolaget. För att investera i 

bolagen ska sådant naturligtvis vara 

på plats och affärs avtalen ska tåla 

att granskas. Det kan vi hjälpa till 

att  säkerställa. 

Immateriella värden – life science-bolagets livskraft
Immateriella tillgångar är en 
snårskog av olika sorters avtal. 
Advokaten Jens Kinnander på 
 advokatbyrån Glimstedt i Lund 
arbetar med life science-bolag 
i flera olika sammanhang. 
Han  manar till noggrannhet 
när det gäller  hanteringen av 
 immateriella rättigheter och 
know-how. 

Advokatfirman Glimstedt är en 
 affärsjuridisk fullservicebyrå med 260 
medarbetare fördelat på 18 kontor i 

Sverige, Baltikum och Vitryssland. 
Läs mer på www.glimstedt.se

jens.kinnander@glimstedt.se
0709-991020

Uppsala Business Park
(f.d. Pharmacia, Fyrislund, Uppsala)

Bästa lokaler för Lice-Science företag!
Kontakta oss på Klövern-Uppsala

Henrik Linley 018-490 30 84 

www.uppsalabusinesspark.se

The business of most life science companies 

is built on high risks and high rewards. 

Nordia has a team of experienced life 

science lawyers who will not only help your 

company to adequately address all of these 

risks in business contracts  and otherwise, 

but also to increase the value of the  

transaction for your business. 

Nordia advises a broad range of Nordic and 

international public and private companies 

within – among others – the life science field 

and on commercial, corporate and regulatory 

matters.

Intellectual Property 
– Life Science

ODE LAW

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

Turning knowledge into assets

©
 2012 Zacco A/S

We turn unique ideas and concepts into intellectual property assets which secure 

the competitive edge for our clients. 

Protection of inventions, trademarks and designs are a few of the services we 

provide. But more importantly, IP today is no longer only about protecting your 

rights; it is also about optimizing the use of your assets. Zacco help to turn 

knowledge into assets and to realize your business’ full potential. This strategic 

advice of the highest level helps you to make the right decisions at the right 

time, and makes our services unique.
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– Vi arbetar för att främja forskning samtidigt som före-
tag kan kommersialisera sin idé, säger Charlotte Eklund 
Jonsson, vd på FHCC. Vi kan leda projekt och ta hand 
om finansieringen av dem – vi är även bra på att hitta 
rätt anslag.

Grundfinansieringen kommer från VGR, Västra Gö-
talandsregionen, och bolaget ägs av Livsmedel i Väst, 
som är en ideell förening. Oftast är kunderna baserade 
i Västsverige, men det är inget som är hugget i sten, 
FHCC är nämligen ganska ensamma i landets om sin 

hälsoinriktade verksam-
het. Möjligheter finns också 
att samordna flera kunders 
önskemål i samma projekt. 

Katalysator för hälsomat
Från idé till färdig produkt kan det ta  
lång tid, särskilt om man som producent 
av hälsomat måste vederlägga sina  
påståenden med vetenskapliga bevis. 
Food & Health Concept Centre i  
Göteborg hjälper företag att kopplas ihop 
med aktuell forskning. 

Enda aktören i sitt slag

– Forskning och näringsliv 
är två världar som är ganska 
olika och som drivs av olika 
saker, säger Charlotte Eklund 
Jonsson. Vi har ett bra kon-
taktnät men sammanför inte 

bara folk, utan vi är ofta delaktiga själva i projekten. Vi 
möjliggör för företag att använda hälsa som marknads-
föringsargument. 

EU:s regelverk stipulerar vad man får och inte får säga 
när man som producent vill göra hälsopåståenden. Man 
måste ha forskningsbevis som stöd för sina argument, 
och FHCC kan hjälpa företag och entreprenörer att 
komma i kontakt med rätt typ av expertis. 

Charlotte Eklund Jonsson,  
vd på FHCC.

PERSONLIG INSIKT

Forskning för bättre livskvalitet

Pågående strukturomvandling av läkemedelsindustrin i Sverige 
har  resulterat i 300 – 400 små specialiserade bolag som deltar i 
utvecklings arbetet av nya läkemedel. Det innebär att hitta effektiva 
arbetssätt mellan dessa  bolag, för att vi framgångsrikt ska kunna 
 utveckla  nya läkemedel. 

D
et var ju mindre 
roligt – men se 
möjligheterna, sa 
jag till min  kamrat 
då han modstulet 
klev in på mitt  lilla 
kontor.  Samma 

dag hade det stora läkemedels-
bolaget informerat  honom och 
hans  kolleger att företaget  inte var 
i  behov av deras tjänster  längre. 
Min kamrat tyckte nog  inte att 
min kommentar var någon  större 
tröst i sin besvikelse över att 
 efter drygt tre decennier slitit för 
 företaget betraktades plötsligt 
blev betraktad som ”övertalig”.

Som att angöra en kust
Efter att i många år arbetat  inom 
det som kallas ”Big Pharma”, har 
jag de senaste åren  navigerat i 
den omgivning som utgörs av 
ett par hundra specialiserade 
 ’läkemedelsbolag’ som startats i 
köl vattnet efter de stora läkeme-
delsbolagen. Utmaningen i dag är 
densamma hos dessa bolag som i 
det stora läkemedelsbolaget: att 

forska, utveckla och tillverka läke-
medel som ger oss en bättre livs-
kvalitet. 

För att utveckla dessa nya 
 effektiva läkemedel behövs alla 
dessa kompetenser inom de min-
dre  specialiserade bolagen. Jag 
har (som seglare) liknat produkt-
utvecklingen vid att angöra en 
kust via en delvis okänd skär-
gård med många möjligheter till 
grundstötningar.

Nödvändigt med tydliga mål
Min slutsats av detta är att det är 
nödvändigt med  tydliga mål och 
planering av projektet.  Generellt 
lyckas de projekt bäst där  alla 
 kompetenser deltar med sin 
 specialkunskap vid planerings-
start, även om deras aktiviteter 
 inte kommer in förrän i en  senare 
fas i utvecklingsarbetet.  Detta 
 gäller naturligtvis mellan olika 
 avdelningar i ett större  bolag, men 
samordningen blir mer komplex 
om varje ’avdelning’ är ett  litet 
 bolag som oftast har mer kort-
siktiga mål med sina  aktiviteter 

än att få ut ett nytt läkemedel till 
 marknaden.

Se möjligheterna
Nu till vad jag ser som nya möjlig-
heter med omstruktureringen:  
resurser frigörs i form av  personal 
med hög kompetens och anpassa-
de lokaler för utvecklingsarbete. 
De specialister som blivit överta-
liga har nu möjlighet att bilda nya 
effektiva småbolag, öka motiva-
ti onen och dessutom ha roligt på 
 arbetet.

Ekvationen att få dessa företag 
att både konkurrera, sam arbeta,  ut-
byta erfarenheter och öka sanno-
likheten att nå marknad ökar 
 betydligt om de även geo grafiskt 
sitter inom samma  område i en 
kreativ miljö.

Min framtidsbild att få till  kluster 
av små  specialistföretag med en 
 gemensam målbild kan tyckas  vara 
en utopi, men  genom att se möjlig-
heterna i  omstruktureringarna och 
navi gera i en känd  arkipelag har jag 
en tro på  fram tidens läkemedels-
utveckling.

KRÖNIKA

Christer Johansson
Ålder: 50 år
Uppdrag: Ordförande i arbetsgruppen ”Development & 
 Manufacturing”, SwedenBIO
Utbildning: Master of Science, Chemistry, The Royal Institute of 
Technology, Stockholm Sweden; 1980 
Master of Business Administration (MBA) in International Business 
Management; Uppsala University; Sweden; 2001 

Konceptet För Livet – om en av Sveriges 
viktigaste branscher

 ■ Hur föddes idén till  
För  Livet?
‒ Det började med att jag var 
 inbjuden för att prata om  life 
 science på Arlanda för  flygplats- 
och kommunfolk. Jag  berättade 
om vilka  innovationer som  tagits 
fram i regionen och hur  viktiga de 
varit för global  hälsa. Jag  avslutade 
med att visa  porträtt på en rad 
berömda och  viktiga forskar-
personligheter och  frågade: 
Vad har de gemensamt? Svaret är: 
Ingen av dem är med i Arlandas 
Hall of  Fame, och det tycker jag 
att de  borde vara. Min presenta-
tion  ledde till att  Arlanda Airport 
 Conference  öppnade  sina  dörrar 
och i  september 2011  kunde vi 
 inviga en stor  utställning där. Jag 
 engagerade Naturvetarna och LIF, 
företag, universitet och landsting, 
och efter invigningen har även 
 SwedenBIO och  SwedishMedtech 
hängt på. 

 ■ Och nu är det mer än bara 
en utställning?
‒ Ja, det har växt till ett helt 

 koncept, med utställning, webb-
plats, seminarier och en intervju-
bok vid namn ”Den oförlösta 
forskningen” som vi kommer att 
arbeta med under de tre åren som 
För Livet pågår.

 ■ Vad är syftet?
‒ Vi vill lyfta branschens  betydelse 
gentemot  beslutsfattare och 
 politiker. Det är en viktig bransch 
för Sverige med stora export-
intäkter men även för dem  själva, 
deras anhöriga och  andra männi-
skor över hela världen. Det handlar 
om allt från vaccin i  tredje världen 
till folksjukdomar här i Sverige. 

 ■ Vilken potential har 
 regionen internationellt?
‒ Vi borde spela i samma liga 
 inom life science som  Hollywood 
och Silicon Valley gör för film 
och IT. Ser man till volym  tillhör 
 Stockholm-Uppsala faktiskt en 
av Europas starkaste regioner. 
Många ute i världen förknippar 
 Stockholm -Uppsala med Nobel-
priset. Det är bra, men det  räcker 
inte. Många fler borde känna till 
möjligheterna för samarbeten och 
investeringar i en region med så 
många företag och innova tioner.

MISSA INTE!

Svensk life science är i 
världsklass och betyder 
mycket för svensk export. 
Men alltför många politiker 
och beslutsfattare har bara 
vaga kunskaper om detta. 
Konceptet För Livet, som 
vill lyfta fram en angelägen 
bransch, ska pågå i tre år.

CHRISTIAN VON ESSEN

redaktionen@mediaplanet.com

!
Läs mer 
på webben:

www.forlivet.se
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Från sin blygsamma start i grundaren Arne 

Lundins sjöstuga 1987 till sin nuvarande 

state of the art anläggning strax söder 

om Stockholm, har BioThema fortsatt sin 

framgångsrika utveckling av analystekniker 

för life science och blivit ledande på att 

mäta liv. Energivalutan i alla levande celler 

heter ATP (adenosintrifosfat). Våra kunder 

kan genom ATP-mätning på mindre än 

1 minut mäta mängden celler alltifrån en 

enstaka bakteriecell och uppåt. Utöver 

mätning av cellantal kan vi mäta aktivitet 

av enzymer, andra cellkomponenter och 

genuttryck. BioThemas marknad finns 

inom forskning, bioteknik, diagnostik, 

livsmedelsindustri och hygienkontroll, 

och exporten utgör 90%. Nu mobiliserar  

vi tillsammans med ett antal andra 

intressenter i Sverige, Kina, England och 

USA för att motverka spridning av vård-

relaterade infektioner.  Vi kan erbjuda 

ett kvalificerat tekniskt stöd baserat på 

grundarens vetenskapliga publikationer allt 

sedan 1975 och framåt.

Vi mäter livTHE 
BRIGHT 
SIDE

OF 
LIFE

BioThema AB Handen, Sweden +46(0)8-777 00 20 www.biothema.com

LabRum 
Klimat

www.LabRumKlimat.com

LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, 171 48 SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. mail@LabRumKlimat.com
LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND / GÖTEBORG Tel: 08- 50 55 78 50. malmo@LabRumKlimat.com

Lågtemperaturfrysar 
-86°C, -150°C

C02 & Multigas- 
inkubatorer

Säkerhetsbänkar
LAF-bänkar

IVC 
System för 

ventilerade burar

Besök vår hemsida för att 
se hela vårt sortiment!


�
��

��
��

W E  M A S T E R  T H E  R E G U L AT I O N S  S O  Y O U  D O N ’ T  H AV E  T O
Torsgatan 4, 111 23  Stockholm. Tel 08-21 54 45. www.sofus.se

Kyliga myndigheter 
är ingen match för 
den som har regler som kall.
BEHÖVER DU VÄGLEDNING GENOM REGELVERKET för att få ut din produkt 
på marknaden? Eller har du redan lanserat och behöver hjälp med 
kvalitetssäkring och säkerhetsuppföljning? Oavsett vilket så kan vi 
hjälpa dig med allt från enskilda insatser till helhetslösningar för 
t.ex. regulatorisk strategi, dokumentationskrav, pediatriska krav, 
biverkningsrapportering och frisläppning. Vi hjälper även till med 
att förbereda, eller medverkar vid, vetenskapliga rådgivningar med 
myndigheter. Kort sagt hjälper vi dig att göra vägen kortare mellan
din produkt och era kunder. Kontakta oss gärna, så berättar vi hur. 



Trust breeds success. It is easier to think outside the box if  you have a partner you trust. 

APL offer resources for formulation development, analysis and manufacturing of  pharma-

ceuticals. Together, we reduce risks and costs by creating effective manufacturing processes.

 

With our experience, competence and adapted facilities for the commercial manufacturing of  

pharmaceuticals, you can always trust our commitment.

APL is an experienced partner within contract development and manufacturing of  pharmaceutical drugs. We are also one of  Europe’s largest producers 

of  special pharmaceuticals and an established partner to pharmacies and healthcare services. Welcome to read more about us at www.apl.se

Trust

delphi.se

Delphi’s life sciences team is one of the most experienced legal 
groups within the sector

Life sciences is one of the fastest growing sectors in 
Sweden which leads to more and more complex legal 
issues in the business. Delphi’s life science-group has 
solid experience of the area. The group, consisting of 
about 20 lawyers, has been working with clients from 
the Life Science industry for more than 25 years.

Among our clients are developers of products and 
services within the fields of pharmaceuticals and 
the medicinal technology as well as companies with 
investments in the sector. We continuously assist our 
clients in general business law concerns and also advise 
on transactions or other, delimited and sector-specific 
legal matters. 

Delphi’s life science group is renowned and is 
recommended by PLC Which Lawyer, Legal 500,  
Chambers & Partners and several other international 
ranking institutes of legal services.


