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Ulf Åkerblom, svensk heders-
konsul i Philadelphia, välkomnar 
företagsledare till takmingel i 
sann amerikansk anda.

referat
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Stort nordiskt intresse på 
VÄRLDSKONFERENS
Fler än 80 nordiska företag deltog vid världens största partneringkonferens för 
life science, BIO International Convention, som i år ägde rum den 3–6 juni i 
Philadelphia, USA. Konferensen utgjorde premiären av ett nytt nordiskt samar-
bete, där länderna enades i en gemensam paviljong under titeln ”The Nordics – 
Global Hub for Life Science Innovation”.

Genom att gå samman med våra grannländer tror 
vi att vi kan bli ännu mer framgångsrika när det 
gäller att locka intelligent kapital och affärssamar-

beten till vår sektor. Detta är nödvändigt för den fortsatta 

tillväxten av svensk life science, säger Helena Strigård, vd 
för branschorganisationen SwedenBIO.

Helena menar att man från regeringsnivå borde tillägna 
resurser för att nå ut med konkurrensfördelarna i att inves-

Vill se fler internationella 
investeringar och affärssamarbeten. 
Från vänster: Ylva Hultman, Invest 
Stockholm, Helena Strigård och 
Jonas Ekstrand, SwedenBIO.
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tera i regionen och de många möjligheter till samarbeten 
som finns här, såväl akademiska som företagssamarbeten.

– Även en produkt av hög kvalitet behöver marknadsfö-
ras. Och det är där vi kommer till korta. Vi missar ofta chan-
sen att visa upp oss på de stora arenorna, något andra länder 
är mycket bättre på.

Till BIO International Convention reser svenska life sci-
ence-bolag som söker finansiering, utlicensiering eller part-
nerskap. Antalet i år var rekordhögt, vilket understryker 
behovet av en internationell synlighet. Därför har Sweden-
BIO tillsammans med investeringsfrämjande organisationer 
som Innovation Norge, Healthcare Denmark, Promote Is-
land, Business Finland och Business Sweden startat ett nord-
isk konsortium. 

– Det finns en vilja hos alla att göra detta ihop. Plane-
ringen inför BIO International Convention har varit rela-
tionsbyggande och det är roligt att vi närmat oss varandra 

Livliga diskussioner i den nordiska paviljongen på BIO International 
Convention i Philadelphia.

Drygt 80 nordiska bolag på plats under konferensen, här syns 
Martin Andersson från Sprint Bioscience och Charlotte Edenius 
från Gesynta Pharma.

referat
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Den nordiska delegationen med representanter från Innovation Norway, 
Healthcare Denmark, Promote Iceland, Business Finland, SwedenBIO, Business 
Sweden, Invest in Skåne, Business Region Göteborg och Invest Stockholm.

så pass snabbt. Det är uppenbart att det finns ett behov av 
nätverk och samarbeten över gränserna.

I arbetet med konsortiet har man också, med stöd av Swe-
life, tagit fram ett marknadsföringsmaterial med samlade 
styrkor från regionen. Och ansträngningarna har lönat sig.

– Den uppmärksamhet som Norden får på dessa typer 
av internationella mötesplatser har ökat, och det motiverar 
oss att jobba ännu hårdare för att locka delegater från hela 
världen till vår egen mötesarena, Nordic Life Science Days, 
som årligen går av stapeln i början av september. 

Konsortiet planerar redan nu för ytterligare gemensam-
ma aktiviteter. 

NICOLE HANZON
Kommunikationsansvarig SwedenBIO




