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Det är en viktig uppgift Bacti-
guard tagit på sig, att minska 
antalet vårdrelaterade infek-

tioner. Den typen av infektioner är 
tredje vanligaste dödsorsaken i utveck-
lade länder och orsakar 2.000 döds-
fall om året bara i Sverige. I USA dör 
100.000 personer om året. För att vända 
dessa siffror utvecklar och tillhanda-
håller det svenska medicinteknikföre-
taget Bactiguard, en infektionsförebyg-
gande teknologi. 

– Teknologin är en coating som för-
hindrar att bakterier fäster och bildar 
biofilm på medicintekniska produkter. 
Något som sänker risken för vårdrela-
terade infektioner och minskar an-
vändning av antibiotika. Resultatet blir 
att samhället sparar pengar tack vare 
minskade vårdkostnader och individer 

Färre vårdrelaterade infektioner 
              – visionen  för svenska  

Sjukhus och behandlingar 
som ska stoppa sjukdom, 
sprider istället ofta infek-
tioner och orsakar dödsfall. 
Det behöver inte vara så. 
Bactiguards teknologi för-
hindrar att infektioner får 
fäste på medicintekniska 
produkter. Medarbetarna 
beskriver det som mer än 
ett jobb – de räddar liv. 

Bactiguard
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Cecilia Edström, Cheif Executive Officer, 

menar att samhället sparar pengar och 

individerna slipper lidande med Bactiguards 

produkter.
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besparas onödigt lidande, säger Cecilia 
Edström, Chief Executive Officer på 
Bactiguard. 

Huvudkontoret finns i Tullinge, 
granne med Karolinska Universitets-
sjukhuset och är byggt enbart för Bacti-
guard. 

– Fasaden på huset med sin perfore-
ring, är tänkt att efterlikna strukturen 
på ytbeläggningen vi tillverkar här i 
produktionen, berättar Cecilia Edström. 

Ungefär hälften av Bactiguards in-
täkter kommer i dagsläget från de egna 
produkterna och den andra hälften från 
företag som betalar för att använda coa-
tingen på licens. 

Den egna produktportföljen heter 
Bactiguard Infection Protection (BIP) 
och består av BIP Foley Catheter, en 
kvarliggande urinvägskateter (KAD);
BIP CVC, en central venkateter (CVK) 
och BIP ETT, en endotrakealtub.

Gemensamt för produkterna är att 
de minskar infektioner och därigenom 
minskar antibiotikaanvändning – vil-
ket tillsammans leder till minskade 
sjukvårdskostnader.

Den senaste licensaffären, som ock-
så har potential att bli den största, inne-
bär att det stora amerikanska medicin-
teknikföretaget Zimmer Biomet kom-
mer börja använda Bactiguards coating 
på sina traumaimplantat på den globa-
la marknaden. 

Produktionen en stolthet 

för Bactiguard

Produktionen, en central punkt i huset, 
sker i ett renrum. Dit får vi inte komma 
in men ser genom fönstren hur pro-
dukter manuellt doppas i bägare med 
vätska. Här produceras urinvägskatet-
rar, venkatetrar och luftvägskatetrar 
belagda med den patenterade coating-
en. För urinvägskatetrar, som vid re-
portagetillfället produceras, är bägarna 
katetrarna doppas i 29 till antalet och 
det är den näst sista som innehåller 
coatingen med metallerna guld, silver 
och palladium. 

Granne med Karolinska Universitets-

sjukhuset Huddinge och Karolinska Insitutet 

byggde Bactiguard en skräddarsydd 

byggnad som rymmer huvudkontor, 

produktion och laboratorium.
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– Receptet är hemligt och bara ett få-
tal personer känner till det, ungefär 
som för Coca-Cola. Det finns inte heller 
digitalt, berättar Cecilia Edström. 

Lösningen belägger kateterns yta 
och gör att den i kontakt med vätska 
avger en mikroström. 

– Det är så lite att patienten inte mär-
ker det och det går knappt att mäta, 
men det räcker för att repellera bakte-
rier och svamp som annars gärna vill 
växa på sådant som förs in i kroppen. 
Samtidigt avdödar teknologin inte bak-
terier och den är helt patientsäker och 
vävnadsvänlig. 

Ingenting avges från produkten utan 
beläggningen finns kvar och ger lång-
tidsverkande effekt. 

– Vår teknologi har nyligen godkänts 
för att användas på implantat som ska 
kunna stanna kvar i kroppen hela livet, 
det breddar användningsområdet och 
är ett tydligt erkännande av patientsä-
kerheten, förklarar Cecilia Edström. 

Trivs bra på jobbet 

I husets luftiga och ljusa matsal en vå-
ning upp från renrummet sitter Ma-
rie Serrander tillsammans med Faik 
Suvakci och väntar på att börja sitt pass 
i produktionen. De har anställning hos 
Samhall men har långtidsuppdrag hos 
Bactiguard, och började strax efter att 
byggnaden stod klar för 5 år sedan. 

– Här är vi en del av företaget och 
det är roligt att kunna hjälpa till. Ar-
betsplatsen är bra och jag trivs, säger 
Faik Suvakci. 

Marie Serrander fyller i: 
– Det här är en av de bästa arbets-

platserna Samhall har, vi är väl omhän-
dertagna och arbetet är utvecklande. 

Samarbetet resulterade förra året i 
en utmärkelse för Bactiguard som bäs-
ta arbetsplats när Samhall delade ut 
Visa vägen-priset.  

Cecilia Edström menar att målsätt-
ningen med samarbetet är att det ska 
bli en win-win för båda parter:

– Vi får möjlighet att ge jobb till per-
soner som annars skulle stå långt från 
arbetsmarknaden och förbättra sam-
hället. Samtidigt kan vi behålla vår pro-
duktion här i Sverige. 

Hösten 2020 fick Bactiguard en an-
nan fin utmärkelse. De avancerade till 
plats 57 på Allbrights gröna lista över 
börsens mest jämställda bolag. Det har 
de gjort tack vare en kvinna på vd-pos-

Coatingen testas på nya 

och befintliga material.

Marie Serrander menar 

att Bactiguard ger möjlig-

het till utveckling och ett 

meningsfullt arbete.
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ten, 50 procent kvinnor i ledningsgrup-
pen och två kvinnliga styrelseledamö-
ter. Allbright-rapporten lyfter fram 
Bactiguard som ett särskilt gott exem-
pel tack vare att Cecilia Edström finns 
på vd-posten och påminner om att en 
kvinnlig vd enligt statistiken gynnar 
en bredare rekrytering, eftersom dessa 
bolag oftare och snabbare blir mer jäm-
ställda i ledningen.

Faik Suvakci trivs med att 

vara en del av produktionen 

och av företaget.
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Forskning och utveckling 

i Sverige 

Hos Erika Södergren i Bactiguards la-
boratorium testas nya teknologier och 
den befintliga coatingens effektivitet 
på nya material. 

– I frysen som håller –80 grader 
finns ett bibliotek av de vanligaste pa-
togenerna som orsakar vårdrelaterade 
infektioner. För varje material plockar 
vi fram de mest relevanta och testar hur 
de växer. Eller helst inte växer, säger 
Erika Södergren, Microbiology Labora-
tory Manager på Bactiguard.

Laboratoriet har två systerlabb i Ma-
laysia som kom med på köpet vid för-
värvet av malaysiska Vigilenz. I labbet 
i södra Malaysia koncentrerar man sig 
på att utveckla nya användningsområ-
den för Hydrocyn, en alkoholfri sår-
vårds- och desinfektionsprodukt som 
kom med i köpet av Vigilenz och som 
ökat på företagets omsättning på ett 
oväntat sätt. 

– Köpet gjordes innan de första rap-
porterna om smitta kommit från Kina 
men tester som genomfördes under vå-
ren har visat att Hydrocyn är effektiv 
mot covid-19. 

Det har förstås gett ett stort sug efter 
produkten och mitt under den mest ka-
otiska perioden i våras med stängda 
gränser och inställda transporter, lyck-
ades man ändå skeppa en last med 
Hyd rocyn till Europa. Bland annat 
svenska polisen har använt produkten 
för att kunna fortsätta sitt arbete så sä-
kert som möjligt. 

Företaget bedriver också omfattande 
klinisk forskning, något som Stefan 
Grass, Chief Medical Officer och De-
puty CEO, påpekar är unikt för med-
tech. Samarbeten mellan företaget och 
akademin har gett mycket lovande re-
sultat.

– Vi har bra data och fina studier på 
våra produkter. Vi lägger också studier 
där behoven är som allra störst, i tred-
je världen. En studie med våra urinka-
tetrar där 1.000 patienter i Indien deltog 
och en annan med malaysiska patienter 
som fått traumaimplantat, bekräftar att 
produkterna i klinik minskar infektio-
ner även i dessa länder. 

Växtvärk och nya möjligheter 

– Det enda positiva med pandemin är 
att det på allvar satt infektionspreven-
tion på dagordningen. Vi vill kommu-

nicera med beslutsfattare på rätt nivå 
för att öka kunskapen om våra produk-
ter, menar Cecilia Edström. 

Att världen börjar få upp ögonen för 
det logiska att förhindra infektioner 
innan de uppkommer istället för att 
släcka bränder med antibiotika som i 
värsta fall orsakar resistens som för 
med sig ytterligare problem, har gjort 
att en redan tidigare ljus framtid ser än 
ljusare ut. 

– Från att ha startat i en rivningskåk 
på Albano vid Stockholms Universitet 
är vi nu ett fullödigt medtech-bolag 
som skeppar till världens största bolag. 
Vi växer fort och de möjliga applikatio-
nerna för vår coating är många. 

Den som varit med när ett företag 
växer fort vet att det medför en del 
växtvärk. 

– Vi är just nu i ett nytt skede med 
en global organisation och stor tillväxt. 
Det är viktigt för oss att behålla vår 
ent reprenöriella anda och låta medar-
betarna ha kvar mandatet att fatta egna 
beslut, säger Cecilia Edström

Hydrocyn, desinfektion verksam 

mot covid-19, kom med på köpet 

av Vigilanz.
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Erika Södergren, Microbiology Laboratory Manager, 

har ett bibliotek av bakterier hon testar produkterna på.

Stefan Grass, Chief Medical Officer och 

Deputy CEO, lägger gärna studier där 

behovet av produkterna är som störst.
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Snabbfotade och med platt hierarki; 

detta lockade Andreas Wallgren, General 

Manager Nordic.

44   pharma industry nr 4-20



   pharma industry nr 4-20   45

Framtiden ser ljus ut 

Billy Södervall, Senior Technical Ad-
visor, är uppfinnaren bakom Bacti-
guards coating och har utvecklat den 
i mer än 30 år. Upplärd av Axel Berg-
ström, en elev till nobelpristagaren 
Gustav Dahlén, arbetade Billy Söder-
vall på NIBE med tekniken att lägga 
tunna ytskikt av metall. Parallellt med 
sitt dåvarande jobb, laborerade han 
fram ett ytskikt för medicintekniska 
produkter på sin fritid eftersom han 
såg att där fanns behov. 

– Men jag kunde aldrig gissa då hur 
stor potentialen var för teknologin, jag 
hade för lite kunskap om medicinteknik. 

De första studierna gjordes på 
1980-talet och coatingen användes ini-
tialt enbart av andra medicinteknikbo-
lag. 2005 tog Christian Kinch och To-
mas von Koch över produkten med till-

hörande patent och licenser. Sedan tog 
det tre år till att Bactiguard hade en 
egen urinvägskateter att erbjuda mark-
naden och resten är historia. 

Bactiguards målsättning att rädda 
liv resulterar just nu i att omkring 10 
liv per dag kan räddas. Snart kommer 
de vara många fler, med tanke på de 
affärsmöjligheter som ständigt öppnar 
upp sig.  

– Min vision är att licensaffären med 
Zimmer Biomet kommer leda till att 
fler företag får upp ögonen för Bacti-
guard och vill sluta licensavtal. Värl-
den behöver den här teknologin. 

KATARINA FORNANDER
Frilansjournalist

Foto: Sören Andersson

Just den snabbfotade organisationen 
var delvis vad som lockade Andreas 
Wallgren, General Manager Nordic, att 
ansluta sig till Bactiguard:

– Här är det nära från idé till beslut. 
Det är en klyscha kanske men eftersom 
det är ett svenskt företag är organisa-
tionen platt hierarkiskt. Att jobba på 
huvudkontoret var också intressant, 
det är här verksamheten formas. 

Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars teknologi    förhindrar 
att patogener fäster på medicintekniska produkter och bildar biofilm 
som sedan blir infektioner.  

Omsättning 2019: 200 miljoner 

Antal anställda: 180

Huvudkontor: Tullinge, söder om Stockholm

Billy Södervall, Senior Technical Advisor, 

är positivt överraskad av potentialen 

för sin uppfinning. 




