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Över 400 läkemedelsprojekt i 
svensk pipeline
SwedenBIOs omfattande kartläggning av de svenska läkemedelsprojekten i prekli-
nisk och klinisk fas är äntligen här! Och resultatet är ett upplyftande styrkebesked, 
skriver Nicole Hanzon. Sedan den förra kartläggningen gjordes år 2016 har antalet 
projekt ökat från 369 till 420 stycken. 

Sara Gunnerås, redaktör för rapporten.
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– Fler företag har nått till fas III eller är på väg mot god-
kännande av nya produkter. Glädjande är också att antalet 
anställda i bolagen har ökat, framförallt i de minsta bola-
gen, berättar Sara Gunnerås, redaktör för rapporten.

Det finns enligt kartläggningen 148 företag med huvud-
kontor i Sverige som utvecklar läkemedel. Totalt driver bo-
lagen 420 forskningsprojekt.

Och branschens företag är i expansionstagen. 80 procent 
uppger att de avser öka arbetskraften med antingen anställ-
ningar eller konsulter under 2020–2021. Här är det dock 
viktigt att notera att enkätsvaren kom in före coronakrisen 
slog till. Samtidigt som branschens pipeline byggts allt star-
kare under flera års tid, så har pandemin på kort tid påver-
kat förutsättningarna att refinansiera vad som i grunden 
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är kommersiellt starka projekt. SwedenBIO efterfrågar där-
för ett starkt investeringsfrämjande för att säkra att expan-
sionskraften inom svensk life science inte går om intet.

– Lika entusiastisk som jag känner mig över det styrke-
besked som vår inhemska pipeline uppvisar, lika oroad är 
jag att över att deras kapitaltillförsel försvårats. Det gäller 
att vi inte slarvar bort det här nu, utan ser till att arbeta 
strategiskt för att attrahera hit investeringar och forsknings-
samarbeten, konstaterar Helena Strigård, vd SwedenBIO.

Det SwedenBIO menar står på spel är både de kunskaps-
intensiva jobb som den här branschen skapar och dess be-
tydelse för vår samhällsberedskap. Det vill säga ytterst möj-
ligheten att rädda liv för patienter.

– Om det är något som blivit smärtsamt tydligt under 
coronakrisen så är det vikten av att ha utveckling och pro-
duktion av läkemedel och diagnostik inom Sveriges gränser 

så att vi kan svara upp mot oförutsägbarheten i de hälsout-
maningar som vi drabbas av. Vi kan inte lita till 100 procent 
på omvärlden i detta.

Parallellt med att betydelsen av en inhemsk läkemedels-
pipeline framträder i den allmänna debatten, visar Sweden-
BIOs rapport hur betydelsefulla internationella kontakter 
och kapital är för att bolagen ska att kunna växa. Alla bolag 
svarade att de har någon form av internationella samarbe-
ten, exempelvis genom att ha rekryterat in utländska ex-
perter till styrelse och verksamhet.

– Pipeline-företagen har siktet inställt på en global mark-
nad redan från dag ett. Att de som grupp lyckas med att 
etablera internationella kontakter så brett är ett styrkebe-
sked. Exempelvis har hälften internationella investerare, 
säger Sara Gunnerås.

Svensk forskningsportfölj fortsätter 

expandera – såhär ser den ut!

Årets resultat stöder det vi har sett i flera år nu – den svens-
ka forskningsportföljen fortsätter att växa. Totalt har bola-
gen 420 projekt, varav 148 projekt i klinik.  

Hela 24 projekt har nått till fas III, vilket är det högsta 
antalet som någonsin registrerats i en svensk pipeline-rap-
port. Intressant nog konstaterar vi att det finns tre nykom-
lingar vars projekt nått förbi fas III: AcuCort, Hansa Biop-
harma och Palette Life Science (tidigare Pharmanest). Under 
2019 lämnade alla sina första ansökningar om marknads-

Helena Strigård, vd SwedenBIO
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tillstånd. Dessutom har flera svenska företag med tidigare 
lanserade produkter, Camurus, Oasmia Pharmaceuticals, 
Orexo och Sobi, fått godkännande av nya läkemedel under 
de senaste två åren.

Över hundra forskningsprojekt om cancer

Cancer är det område där flest utvecklingsprojekt på-
går. Totalt drivs 48 kliniska projekt inom det onkologiska 
fältet. Med antalet prekliniska projekt landar siffran på 
128, och utgör därmed cirka 30 procent av den svenska 
forskningsportföljen. Flest projekt riktar sig mot leukemi 
och bröstcancer, följt av lever-, prostata- och koloncancer. 
Svenska patienter är inkluderade i 54 procent av studierna.

En annan grupp som utmärker sig är särläkemedel. Hela 
26 procent av projekten riktar sig mot en sällsynt sjukdom.

Totalt 112 unika molekyler prövas i klinik

Vi kan rapportera om totalt 283 olika substanser bland de 
420 projekten. I klinisk fas I-III testas 112 olika molekyler 
och 31 av dessa testas i mer än ett projekt. Majoriteten, 76 
procent, är nya potentiella läkemedel vars substans aldrig 
tidigare har godkänts av myndigheterna.

Små molekyler är den vanligaste typen av läkemedel i 
pipeline-portföljen, de står för 58 procent. Denna grupp in-

kluderar både kemiskt syntetiserade föreningar och pepti-
der. Biologiska läkemedel, det vill säga antikroppar, biolo-
giska peptider, proteiner, vacciner, modifierade polysacka-
rider, DNA-/RNA-baserade läkemedel och levande bakte-
rier utgör 33 procent. Cirka 8 procent utgörs av cell- och 
genterapier, behandlingar baserade på vävnadsteknik samt 
genetiskt modifierade bakterier.

Nära koppling till akademi och hälso- och sjukvård

Majoriteten av företagen i rapporten är små företag, och en 
nära koppling till akademin är tydlig. Hela två tredjedelar 
är spin-outs från universitet och/eller sjukhus, och 75 pro-
cent av dessa kommer från Lunds universitet, Karolinska 
Institutet, Uppsala universitet, Sahlgrenska Akademin och 
Umeå universitet. 

NICOLE HANZON
Kommunikationsansvarig SwedenBIO




