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 – en snabbt växande marknad med stort intresse   
Sverige och Kina har en långvarig nära relation och firar mer än 68 års diplomatiska 
förbindelser. Sverige var det första västlandet att erkänna Nya Kina. Sedan 2006 
finns ett avtal om samarbete på hälsoområdet som leder till ett antal framgångsrika 
samarbeten utvecklats på det offentliga, privata och akademiska området. I denna 
artikel av Carina Kardell får du veta mer om denna spännande marknad.

Sverige och Kina delar många hälso- 
och sjukvårdsutmaningar, bland annat 
den ökande bördan av icke-smittsam-
ma sjukdomar, antibiotikaresistens 
och en åldrande befolkning. Dessa 
utmaningar sätter våra välfärds- och 
hälsovårdssystem under press och det 
finns ett behov av att anpassa dessa på 
olika sätt för att möta utmaningarna. 

Inom det här området finns många 
skäl att samarbeta, lära sig gemensamt 
och dela erfarenheter.

Kina – en marknad med 
stor potential 
Kina är den globalt snabbast växande 
marknaden med en årlig tillväxt på 
18 procent och har den näst största lä-

kemedels- och medtech-marknaden i 
världen, varav läkemedelsindustrin är 
en av de mest framstående. En tredje-
del av de börsnoterade företagen i Kina 
är engagerade inom hälsovårdsområ-
den och efterfrågan på kunskap och 
lösningar är stor.

Sjukvårdsutgifterna i Kina växer 
snabbast i världen, 2015 var de 580 mil-

KINA
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jarder dollar och uppskattas till 1400 
miljarder dollar 2020.

• Hälso-/sjukvårdskostnaderna: Utgif-
ter som omfattas av regeringen i Kina 
har stigit från 18 procent till över 30 
procent mellan 2005 och 2015.
• Ett åldrande samhälle:  År 2018 var 
befolkningen över 65 år mer än 150 
miljoner; 2030 uppskattas den över-
stiga 240 miljoner – 25 procent av den 
globala äldre befolkningen.
• Ökad livslängd: Beräknas vara i ge-
nomsnitt 79 år före 2030.
• Högre risk för kronisk sjukdom: Dia-
betes, högt blodtryck och KOL.

• Fokus på terapiområden/behand-
lingsformer inom: Infektionssjukdo-
mar, antibiotikaresistens, immuno-
logiska sjukdomar/cancer, generika/
biosimilarer och demens.
• Växande medelklass: 2021 beräknas 
den globala medelklassen nå 1,1 mil-
jarder individer, 50 procent kommer 
att vara kinesiska.

Investeringar och innovationer
En viktig fråga i Handlingsprogram-
met för Life Science (samarbetet mel-
lan LIF, Swedish Medtech och Swe-
denBIO) är att Sverige saknar tillräck-
ligt med riskkapital, vilket medför att 

många innovationer inte kan kom-
mersialiseras, något som leder till ett 
stort avbräck för forskning. Att locka 
utländskt kapital till Sveriges Life 
Science-segment är nödvändigt för att 
företag ska kunna växa. Kina, som är 
den största investeraren inom teknik-
området i Europa, skulle kunna vara 
en viktig samarbetspartner. (Källa: 
Handlingsplan för Life Science för ett 
konkurrenskraftigare Sverige.)

Första kvartalet 2018 stod kinesiska 
bolag för cirka 40 procent av de 3,7 mil-
jarder dollar som investerades i privata 
amerikanska biotech-företag.

    för svensk forskning och innovativa läkemedel
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Ett av Kinas statliga regelverk från 
2015, kallad  ”Made in China 2025”, be-
rättigar bioteknik- och andra innova-
tiva företag större statligt bidrag.

De nya hälso- och sjukvårdsrefor-
merna i Kina 
Under 2018 infördes en rad olika vik-
tiga reformer som bidrar till större möj-
ligheter för svenska läkemedelsbolag 
att etablera sig i Kina. Till exempel har 
man infört nya processer och myndig-
hetsstyrning för produktion och dist-
ribution av såväl generika som biosi-
milarer i syfte att ge en ökad tillgång 
till medicin för den enskilde patienten 
i Kina. Dessutom har man infört för-
enklade betalningsprocesser mellan 
aktörer för produktion, distribution, 
lagerhållning och sjukhus.

Vad gäller compliance, genomför 
Kina nu den reform som vi i Sverige 
verkställde för ett antal år sedan; man 
övergår från traditionell relations-
marknadsföring med personliga besök 
hos den enskilde läkaren till att istället 
etablera och skapa akademiska forum 
och vetenskapliga seminarier. 

Man genomför även ett antal poli-
tiska åtgärder i syfte att kontrollera lä-
kemedelskostnaderna. 

Neddragning av de totala sjukför-
säkringskostnaderna, centraliserad 
upp  handling och regelverk för att 
minska sjukhusens beroende av intäk-
ter från läkemedelsförsäljning ”in hou-
se”.

Den sista och mycket viktiga refor-
men är att processerna vid vad som i 
dag heter NMPA, tidigare China Food 

and Drug Administration (CFDA), har 
förändrats och ansökan för registrering 
av läkemedel har blivit anmärknings-
värt förenklade och snabbare. Man ser 
nu även över möjligheten att nyttja eu-
ropeiska studier som evidens för re-
gistrering. 

Från import- till marknads-
orienterad affärsmodell 
I dag kan man se en tydlig trend mot 
ett antal viktiga förändringar hos de 
större kinesiska läkemedelsföretagen 
vad gäller produkt- och marknads-
strategier. 

Företagen ser över produktportföl-
jen och avyttrar olönsamma läkemedel 
som man säljer till utlandet, förstärker 
med konkurrenskraftiga läkemedel 
och då med fokus på biologiska läke-
medel, biosimilarer och innovativa nya 
läkemedel inom terapiområden såsom 
demens och kardiovaskulära sjukdo-
mar. Produktion och R&D-processerna 
lokaliseras i syfte att minska kostna-
derna; NMPA prioriterar lokal produk-
tion och innovativa läkemedel bland 
registreringsansökningarna. Dessutom 
öppnar man nu upp möjligheterna för 
upphandlingar. 

Det är även stort fokus på imple-
mentering av nya affärsmodeller för 

interaktiva IT-lösningar i syfte att be-
handla kroniskt sjuka patienter och 
samarbeten med försäkringsbolag för 
att kunna tillhandahålla läkemedel och 
vård för den enskilde patienten.  

Stora möjligheter för svenska 
innovativa läkemedelsbolag
I dag finns det mer än 7.000 läkeme-
delsföretag i Kina varav de flesta är in-
riktade på generika, biosimilarer eller 
nya innovativa läkemedel. Många har 
även fokuserat sig på ”orphan drugs” 
och de har ett starkt behov av att få 
tillgång till nya innovativa läkeme-

del från utlandet då kunskap saknas 
inom R&D. 
Tillgång till patientdata från över 
700 sjukhus 
Via samarbete med partners i Kina, 
har Nordic China Healthcare Solutions 
(NCH) tillgång till fullständiga pa-
tientdata från mer än sjuhundra sjuk-
hus. Detta gör det möjligt för NCH att 
initiera och verkställa underlag för att 
stödja svenska läkemedelsföretag vad 
gäller hantering av patientdata, mark-
nadsanalyser, kliniska prövningar och 
medicinska marknadsapplikationer 
etc. Genom det unika vetenskapliga 
nätverket av forskare har vi dramatiskt 
förkortat tiden för rekrytering av pa-
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tienter med ”rare diseases” till kliniska 
prövningar.

Delegationsresa till Kina med 
små och medelstora svenska 
medtech-bolag 
Swecare i samarbete med Nordic China 
Healthcare Solutions och Jiangsu och 
Shanghai Chamber of Commerce, orga-
niserade förra året en hälsodelegation 
till Kina och provinserna Shanghai, 
Nanjing och Suzhou. Programmet be-
stod av möten med Health and Family 

Planning Commission i Jiangsu och 
Shanghai, deltagande i ett internatio-
nellt forum för hälso- och sjukvård 
och International IP ”Application and 
Project Cooperation Conference”, mö-
ten med tjänstemän och företag från 
Jiangsu och Shanghai Chamber of 
Commerce, besök på vetenskapliga 
utvecklingscenter och ”hälsovårdsstä-
der” uppbyggda för 3–5 miljoner pen-
sionärer samt studiebesök på sjukhus. 

International IP Application & 
Project Cooperation Conference 
Under en heldag hölls ett antal föreläs-
ningar om innovationer inom sjuk- och 
hälsovård, samt läkemedelsindustrin, 
där bland annat Anna Sahlström, di-
rektör för International Affairs, Ka-
rolinska Universitetssjukhuset infor-
merade om det nya sjukhuset och dess 
nya teknik, IT-lösningar och vård som 
byggts upp med fokus på ”service ex-
port with telemedicine”. 
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Därtill höll jag en föreläsning om ut-
veckling, produktion och lansering av 
biologiska läkemedel – till dagens inn-
ovationer av biosimilarer. Dagen avslu-
tades med ”matchmaking” mellan ki-
nesiska investerare och svenska före-
tag. 

Kort om provinsen Jiangsu, dess 
sjukvård och Life Science 
Jiangsu, på Kinas östra centrala kust, har 
den högsta BNP:n per capita och näst 
högst BNP totalt av kinesiska provinser. 

Sedan starten av de ekonomiska refor-
merna 1979 har Jiangsu fokuserat på eko-
nomisk utveckling. Den anses allmänt 
som Kinas mest utvecklade provins 
mätt i ”Human Development Index”. 
För att möta den snabbt växande efter-
frågan på hälso- och sjukvård, strävar 
det regionala styret mot att förbättra 
hälsosystemet för sina medborgare, 
bland annat genom att uppgradera alla 
vårdcentraler i Jiangsu och förlänga 
sjukförsäkringstäckningen. Provins-
styrelsen är väl medveten om att in-
novation, kvalitet och tillgänglighet är 
viktiga delar av detta och är därför int-
resserade av innovativa lösningar och 
samarbete inom utbildning och led-
ning, framför allt med Norden/Sverige.  
Jiangsu har en av de största medicinska 
industrierna i Kina, både inom biofar-
maceutisk och medicinsk utrustning. 
Det finns flera Life Science Parks i pro-
vinsen och det finns höga ambitioner 
på att låta industrin växa till världs-
ledande, men det finns fortfarande 
bristande kunskap inom utveckling 
av innovativa och kvalitativa tjänster 
och service. Därför stöder Jiangsu-re-
geringen samarbeten med västerländ-
ska företag och erbjuder aktivt möj-
ligheter till samarbete. Flera svenska 
företag har produktionsanläggningar 
i provinsen.

Sjukvård och Life Science 
i Shanghai
Shanghai är den mest befolkade staden 
i Kina och är ett globalt finansiellt och 
kommersiellt centrum, ett transport-
centrum och en av landets ledande in-
dustri- och tillverkningsstäder. Detta 
beror på den stora tillgången till hög-
kvalificerad och tekniskt innovativ 
personal och en väletablerad och brett 
baserad vetenskaplig forskningsinrätt-
ning som stödjer industrin.

Projektet ”Det sunda Shanghai 
2030” innebär att man vill införa ett 
komplett styrsystem för att säkerställa 
folkhälsan, och det omfattar hälso- och 
sjukvård, luftkvalitet och förväntad 
livslängd. Dess fokus ligger på innova-
tion och att utvecklas till en global roll-
modell för folkhälsa i städer.

Det läggs också stor vikt på att stöd-
ja hälso- och sjukvården och Life Sci-
ence som pelare i provinsen. Shanghai 
ZhangJiang Hightech Park är en inno-
vationspark på statlig nivå med mer än 
3.000 företag som specialiserat sig på 
forskning inom biovetenskap, pro-
gramvara och IT. Det är även ett cent-
rum för farmaceutisk R&D i Kina, med 
många multinationella företag etable-
rade.
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i samarbete med 

Manwen Xiong 
Partners, Nordic China 
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