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branschorganisation i fokus

Kommunikationsansvariga 
Nicole Hanzon hälsar välkommen 
till SwedenBIO.
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Den nationella organisationen för 
svensk life science, SwedenBIO, 
växer så det knakar. I genomsnitt 
tillkommer närmare ett nytt med-
lemsföretag i veckan. Här samsas 
drygt 240 bolag – från små virtuella 
start-ups till globala life science-
företag – i en branschorganisation 
som representerar hela värdekedjan. 
På det lilla kansliet i centrala Stock-
holm råder oftast febril aktivitet. Av 
ett fåtal händer produceras rapporter 
och remissvar, anordnas event och 
seminarier i syfte att stimulera ett 
effektivt affärsnätverk. Kompetens-
utveckling och opinionsbildning är 
också centrala delar av den inten-
siva verksamheten. Mycket arbete 
sker också i Sweden BIOs sex arbets-
grupper som engagerar ett stort antal 
personer från organisationens med-
lemsföretag. 
– Life science är en kunskapsbaserad 
industri och det är viktigt att företa-
gen får stabilitet och goda förutsätt-
ningar för att kunna ta fram och sälja 
nya effektivare behandlingar, säger 
VD Jonas Ekstrand.

SwedenBIO ger 
life science- branschen 
en starkare röst
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Tillsammans med systerorganisationerna LIF och 
Swedish Medtech tog SwedenBIO för några år sedan 
fram en handlingsplan för life science-området med 

25 åtgärder som ska stärka Sveriges konkurrenskraft och 
mycket positivt har hänt sedan dess.

– Alla vinner på att vi kompletterar och stöttar varandra 
på policysidan, säger Jonas Ekstrand. De olika perspektiven 
stärker vår gemensamma sak – en kraftfull life science-
sektor som bidrar till samhället.

”Kan inte slå oss till ro”
Helhetsperspektiv är en övergripande ledstjärna för orga-
nisationen som aktivt valt att lägga kraft och insatser där 
de kan ge största möjliga effekt. Policyarbetet inriktas dels 
på finansieringsfrågor i akt och mening att små och medel-
stora företag ska kunna tillföras resurser att växa, dels på 

näringslivspolitik där målet är att få företag att etablera sig 
i Sverige – och stanna kvar. 

– Vi är glada och stolta över att flera betydande interna-
tionella life science-företag satsar på tillverkning i Sverige, 
det är ett kvitto på att vi har det som krävs, säger Jonas Ek-
strand. Men vi kan inte slå oss till ro utan måste jobba hårt 
för att vara på topp. Har man produktion i ett land vill man 
ofta bedriva även forskning och utveckling där, och tvärt-
om. Vi bör värna om den här potentialen och få dessa före-
tag att satsa ännu mer i Sverige.

Organisationens påverkansarbete har nyligen fått för nyad 
kraft genom rekryteringen av policychefen Helena Strigård, 
som också är vice VD och tillträder i december. Hon utstrålar 
energi och handlingskraft inför sitt nya uppdrag:

– Life science-branschens potential att bidra till att lösa 
aktuella samhällsutmaningar är större än någonsin. Vi ser 

”Det finns en enorm mängd kunskap i SwedenBIO:s nätverk. Vi lägger ned mycket jobb på att underlätta kunskapsöverföring mellan företag, 
aktörer och experter”, säger VD Jonas Ekstrand, som också sitter med i regeringens expertråd för life science.

branschorganisation i fokus
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På SwedenBIOs slimmade kansli får man inte vara rädd för 
att hugga i. Kommunikationsansvariga Nicole Hanzon och 
programansvariga Björn Ursing kollar att mässmaterialet 
fungerar inför nästa event.
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till exempel hur möjligheter och förväntningar på vården 
förändras med digitalisering och individanpassad hälso- 
och sjukvård. 

Helena Strigård menar att den potentialen inte kommer 
att kunna materialiseras fullt ut om inte life science-företa-
gen ges goda förutsättningar. 

– Och då ska vi komma ihåg att det här är en bransch som 
möter en knivskarp konkurrens internationellt, påminner hon.

SwedenBIO arbetar också för att underlätta för industrin 
att få tillgång till unik publikt finansierad forskningsinfra-
struktur – allt från teknisk apparatur till biobanker och 
kvalitetsregister. En annan viktig fråga handlar om att ska-
pa incitament för att forskning och utveckling ska kunna 
bedrivas i vården.

– Vi vill skapa förutsättningar för fler kliniska studier i 
Sverige, förklarar Jonas Ekstrand. Det är nödvändigt om 
den internationella industrin ska vilja verka här, något som 
är viktigt för att svenska patienter tidigt ska få tillgång till 
nya och bättre behandlingsmetoder.

Största nätverksmötet
Ett stort och allt viktigare åtagande för SwedenBIO är att 
varje år hålla i trådarna för Nordens största branschsam-
mankomst – Nordic Life Science Days. I år femårsjubilerade 
det uppskattade partnering- och nätverksmötet som möjlig-
gör för entreprenörer, stora life science-företag och investe-
rare från hela världen att diskutera samarbeten och andra 
framtidssatsningar. NLSDays, som 2017 för första gången 
arrangerades på Malmömässan, har vuxit för varje år och 
slog även detta år alla tidigare rekord – fler deltagare, fler 
företag och fler länder var representerade på plats.

SwedenBIO har sedan tidigare noterat ett ökande intres-
se från internationella investerare och globala life science-
företag att satsa på projekt i ett allt tidigare skede i utveck-
lingen, något som bidragit till att det uppskattade inslaget 
one-to-one-meetings i år ökade från fjolårets omkring 2 200 
till över 3 000. 

– Det är oerhört tillfredsställande att vi lyckats dubblera 
antalet besökare under de fem år vi arrangerat NLSDays 
tillsammans med eventorganisatören Bionordic, säger Björn 
Ursing, programansvarig på SwedenBIO. 

Han ser utvecklingen som ett bevis på att Sverige är ut-
märkt rustat för att ”föda världen” med innovation.

Helena Strigård är ny tillträdande policychef och vice VD. 
Hon kommer närmast från finansdepartementet.

branschorganisation i fokus

De stora bolagen är 
beroende av de små för 

att få in nya idéer och banbry-
tande projekt, det är så land-
skapet ser ut idag där också 
tjänstebolagen har utvecklats 
till viktiga leverantörer av 
innovativa lösningar.
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– Vi jobbar mycket med match-making mellan stora och 
små och de mest aktiva svenska big pharma-kontoren spe-
lar en viktig roll som sambandscentraler, förklarar Björn 
Ursing. De stora bolagen är beroende av de små för att få in 
nya idéer och banbrytande projekt, det är så landskapet ser 
ut idag där också tjänstebolagen har utvecklats till viktiga 
leverantörer av innovativa lösningar.

SwedenBIOs senaste satsning för att attrahera mer ut-
ländskt kapital har fått namnet vc2vc. Premiären på Nasdaq 
lockade 37 nordiska och internationella investerare att del-
ta i 85 formella och väldigt många informella partnering-
möten. Tillsammans representerade investerarna 500 life 
science-företag. Plattformen vc2vc, som under våren arran-
geras i såväl Stockholm som Boston, ger möjlighet för ut-
ländska investerare inom life science att träffa svenska in-

SwedenBIO tar med jämna mellanrum temperaturen på utvecklingen i branschen. Sara Gunnerås och Björn Ursing diskuterar upplägget 
av en ny rapport.
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vesterarkollegor för att skapa en smidigare väg med lägre 
trösklar till den nordiska affärskulturen. 

– Satsningen visar att intresset för nordiska life science-
bolag är större än på mycket länge, konstaterar Björn Ur-
sing, som ansvarar för vc2vc.

SwedenBIO tar också med jämna mellanrum temperatu-
ren på svensk läkemedelsutveckling. Det sker genom The 
Swedish Drug Discovery and Development Pipeline, eller 
SwedenBIO:s pipeline-rapport, som presenterar svenska fö-
retag som driver egen forskning och utveckling av läkeme-
del och företagens pågående projekt. Den senaste rapporten 
visar på en ständigt ökande aktivitet inom svensk läkeme-
delsutveckling med bland annat över 100 projekt inom can-
cerområdet.

– Ökningen sker på flera fronter, säger Sara Gunnerås, 
ansvarig för pipeline-rapporten. Det verkar finnas många 
lovande projekt som nu tagit sig en bra bit förbi de första 
utmanande stegen. Det är glädjande och visar på en positiv 
utveckling i alla olika faser.

Cancer är det område där flest utvecklingsprojekt pågår. 
En annan stor grupp är särläkemedel. Omkring 30 procent 
av de kliniska projekten uppges gälla ovanliga sjukdomar.

Kartlägger nytt fält
Nu gör SwedenBIO en ny satsning och i början av 2018 pre-
senteras en rapport för att uppmärksamma svenska företag 
inriktade på området Personalized/Precision Medicine, det 
vill säga individanpassade behandlingar. 

– De här företagen är verksamma inom en mängd olika 
områden som prevention, diagnostik och uppföljning av 
behandling. Vi kommer att anlägga ett brett perspektiv och 
även inkludera företag som erbjuder tjänster kopplade till 
detta, förklarar Sara Gunnerås. Det är ett spännande om-
råde som aldrig tidigare kartlagts i Sverige.

Rapporten, en typ av state of the art, ska visa på trender 
och pågående initiativ.

– Vi hoppas också identifiera goda exempel som visar på 
nya svenska styrkeområden, säger Sara Gunnerås.

SwedenBIOs växande verksamhet ställer även krav på 
en utvecklad kommunikation, något som kommunikations-
ansvariga Nicole Hanzon tagit fasta på. Hon ansvarar för 
nyhetsbrev, utskick, presskommunikation och mediekon-
takter – inte minst i samband med SwedenBIOs många 
event.

Och kommunikationsarbetet har en bred approach. Ni-
cole Hanzon förklarar varför:

– Vi vill vara en stark röst för hela branschen. Då är det 
viktigt att lyfta blicken och skildra sådant som händer även 
utanför de största regionerna. Kommunikationen ska ge-
nomsyras av helhetstänkande, påverkan och inspiration.

GITTE STRINDLUND 
Medicinsk skribent

Foto: BOSSE JOHANSSON

branschorganisation i fokus

Björn Ursing hastar in till SwedenBIOs veckomöte där agendan alltid är lång. Från vänster Sara Gunnerås, Björn Ursing, Jonas Ekstrand, 
Helena Strigård (på tillfälligt besök på sin nya arbetsplats) och Nicole Hanzon.
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi-
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

I Onkologi i Sverige når du c:a  personer, t ex onko loger, 
hematologer, urologer, kirurger, smärtläkare etc. I Neurologi i 
Sverige når du c:a  personer, t ex neurologer, rehabläkare, 
geriatriker, specialintresserade öppenvårdsläkare, smärtläkare etc.

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3 or 

D E N  O B E R O E N D E  T I D N I N G E N  O M  N E U R O L O G I S K A  S J U K D O M A R

nr 4-2012

Svårt välja rätt kombination 
av antiepileptika
DEBATT

Neurologin behöver breddning och 
fördjupning

Ovanliga demens-sjukdomar

KLINIKEN I FOKUS

Hudiksvalls sjukhus:Läkarbrist drev framett neurologteam
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 
www.pharma-industry.se
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– SwedenBIOs arbete för att bidra till ett 
fruktsamt klimat för mindre forsknings bolag 
i utvecklingsfas är otroligt viktigt för oss. 
Det är här som vi inom Big Pharma kan hitta 
innovativa samarbeten som i förlängningen 
ger nya behandlingsmöjligheter för patien-
ter världen över. 

Det säger Malin Parkler, VD på Pfizer Sverige.

Hon understryker att SwedenBIO står för bran-
schens tre grundförutsättningar – innovation, 
samarbete och mångfald.

Pfizer är även medlem av LIF, Läkemedelsindustri-
föreningen, och Malin Parkler ser ett värde i att vara med 
i båda organisationerna.

– SwedenBIO erbjuder ett betydelsefullt nätverk med en 
medlemskrets som täcker ett bredare ekosystem. Det ger 
oss möjligheter att samverka både lokalt och globalt, säger 
hon.

När det gäller SwedenBIOs arbete uppskattar hon att or-
ganisationen har nätverkande som ett av sina mål och där-
med aktivt faciliterar ett effektivt nätverksbyggande. 

– Vi har störst glädje av nätverket för att hitta bra part-
nerskap inom forskning och för att lyfta viktiga tillverk-
ningsfrågor som kompetensförsörjning. Genom SwedenBIO 
har vi också möjlighet att bidra till ett starkare ekosystem 
för life science i Sverige.

Fokus på tillverkningsfrågor, exempelvis kompetensför-
sörjning till bioteknologisk tillverkning, är ett annat om-
råde där Malin Parkler värderar SwedenBIOs insatser högt.

– Organisationen är en viktig kugge i vår verksamhet, 
säger hon.

GITTE STRINDLUND 
Medicinsk skribent

”Medlemskapet viktigt för att 
hitta innovativa samarbeten”

SJU FÖRETAGSLEDARE GRUNDADE ORGANISATIONEN
SwedenBIO, som 15-årsjubilerar i år, grundades av de verk-
ställande direktörerna för sju ledande svenska life science-
företag: Amersham Biosciences (numera GE Healthcare), 
Active Biotech, Biovitrum (numera SOBI), KaroBIO (numera 
Karo Pharma), Medivir, Melacure Therapeutics och Pharmacia 
Diagnostics (numera Thermofisher).

”SwedenBIO ger oss möjlighet att bidra till ett starkare ekosystem 
för svensk life science”, säger Malin Parkler, VD på Pfizer Sverige.
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SwedenBIO erbjuder ett 
betydelsefullt nätverk med 

en medlemskrets som täcker ett 
bredare ekosystem. Det ger oss 
möjligheter att samverka både 
lokalt och globalt.

SVENSK LIFE SCIENCE – SÅ SER BRANSCHEN UT
Den svenska life science-branschen sysselsätter idag över    
40 000 personer i närmare 1 500 företag varav 800 med        
11 000 anställda bedriver egen forskning och utveckling. Life 
science-sektorn står för omkring sju procent av Sveriges varu-
export som tack vare företagens starka FoU-närvaro också ger 
Sverige betydande skatteintäkter. Det står sedan länge klart 
att en stark och fri akademisk forskning är en grundförutsätt-
ning för Sveriges fortsatta utveckling, men också att det krävs 
en dynamisk och innovativ företagsmiljö för att nyttiggöra den 
akademiska forskningen.

ÄGARSPRIDNING: 
INITIATIV FÖR NY BRANSCHSTANDARD
SwedenBIO har i en ny satsning tagit fram en branschstan-
dard vad gäller vilken information bolag i utvecklingsfas kan 
och bör lämna för att bidra till att investerare kan göra relevanta 
bedömningar – bland annat med avseende på förväntad lång-
siktig värdeökning – som på sikt bidrar till en väl fungerande 
kapitalmarknad. 

Den nya branschstandarden ska uppmuntra bolag i utveck-
lingsfas att i prospekt och annan dokumentation som upprättas 
i samband med ägarspridning och kapitalanskaffning följa de 
rekommendationer som utarbetats av SwedenBIO. Rekom-
mendationerna utgör ett tillägg till den information som bolag 
är skyldiga att lämna i enlighet med gällande prospektregler 
och de krav som den aktuella marknadsplatsen ställer.

– Vi vill främja ett sunt klimat där investerare kan känna 
sig trygga i att de får adekvat information som kan ligga till 
grund för sin utvärdering och hur den eventuellt kan påverka 
den långsiktiga värdeökningen, säger Jonas Ekstrand, VD på 
SwedenBIO och drivande bakom initiativet. 

– Vi vill helt enkelt skapa en ny branschstandard som syftar 
till ökad transparens och som fungerar som ett slags ”konsu-
mentskydd” för investeraren.

Bemanning och rekrytering av personal inom life science är vår 
kärnverksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar efter kundens behov 
och oavsett om man behöver hyra in eller rekrytera personal hittar vi de 
kandidater som bäst matchar verksamheten. 
Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss på Ashfield Nordic och berätta om era bemannings- eller 
rekryteringsbehov. Du når oss på nummer 08-614 34 00. 
Välkommen!

Ashfield - We’ll make it happen

Ashfield Nordic AB 
The leading outsourcing and recruitment partner within Life Science in the Nordics
www.ashfieldhealthcare.com 




