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MENA-regionen – en  
                    life science-bolag

MENA (Middle East North Africa) är en av de 
snabbast växande hälso- och sjukvårdsmarkna-
derna. Folksjukdomar som diabetes och hjärt-
kärlsjukdomar ökar dramatiskt och marknads-
tillväxten i till exempel Förenade Arabemiraten 
pekar på en 60-procentig ökning (till 28 miljarder 
dollar) under de kommande fem åren. Ett väx-
ande antal svenska företag ser möjligheterna och 
i år ställde rekordmånga svenska företag ut, bland 
dem flera läkemedelsbolag, på Arab Health, en av 
världens största mässor inom life science. Syftet 
var att nätverka och bygga relationer med poten-
tiella kunder och samarbetspartners.

Statistik från Kommerskollegi-
um visar att Sveriges export av 
medicinska och farmaceutiska 

produkter har ökat med drygt 70 pro-
cent mellan år 2014 och 2017 med För-
enade Arabemiraten, Saudiarabien och 
Egypten som de tre länder i MENA-
regionen1 som bidrar mest och som 
tillsammans svarar för närmare 70 pro-
cent av exporten. Det borde finnas en 
stor, ytterligare tillväxtpotential då de 
flesta av länderna i regionen uppvisar 
noll eller blygsamma siffror inklusive 
de folkrikaste länderna Irak och Iran.

Flera svenska, mindre företag har re-
dan lyckats. Ett av dessa är LifeClean, 
ett företag som marknadsför produkter 
för rengöring och desinfektion inom 
sjukvården. Thomas Lööw, som är vd 
för LifeClean, betonar betydelsen av 
rätt assistans för att komma in på mark-
naden i MENA-regionen. ”Vår mark-
nadsanalys som vi genomförde 2015 
visade att vi borde göra en satsning på, 
i första hand Saudiarabien. Utan kun-
skap om vad som krävs när det gäller 
regulatoriska och legala processer, hur 
man agerar i en annan affärskultur, hur 

Det borde 

-

-
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    växande marknad för svenska     

Regionen MENA omfattar följande länder: Algeriet, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Egypten, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, 
Marocko, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Västbanken/Gazaremsan och Yemen
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The Innovation Pavilion by Sweden, Arab Health 2018.

man säkerställer att en distributör är 
seriös och hur transport och logistik av 
produktleveranser går till är man gan-
ska vilsen. Tack vare professionellt 
stöd längs hela resan kunde vi leverera 
första containern med produkter en-
dast 5 månader efter vårt beslut om att 
satsa i regionen.”

Att uppnå marknadsgodkännande 
för läkemedel tar nog väsentligt längre 
tid än i exemplet ovan. Men med goda 

kontakter i regionen och kunskap om 
förutsättningarna på de olika markna-
derna är det fullt möjligt. För att kom-
ma in i regionen behöver man i första 
hand registrera sin produkt/sina pro-
dukter hos det aktuella landets myn-
digheter samt hitta en lämplig samar-
betspartner, i första hand en distribu-
tör. Regelverket ser lite olika ut i olika 
länder, men i princip kan man regist-
rera läkemedel som är godkända i 

minst två EU-länder (och helst tillver-
kade i EU). Dokumentation från stabi-
litetsstudier för zon 4 ska ingå. Till-
verknings-siten registreras och god-
känns först och därefter produkten, en 
process som tar ca 1–1,5 år. När det gäl-
ler nya substanser och riktigt innova-
tiva läkemedel kan det dock ta betyd-
ligt kortare tid då flera länder som till 
exempel Förenande Arabemiraten är 
måna om att tillhandahålla bästa möj-

Svenska företag som planerar 
för försäljning i MENA-regionen 

rekommenderas att delta på Arab Health – 
det är mer eller mindre ett måste.
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liga behandlingar för sina patienter. 
Man diskuterar till och med max 45 da-
gar från submission till godkännande 
av nya innovativa läkemedel som re-
dan är godkända av FDA och/eller 
EMA.

Svenska företag som planerar för 
försäljning i MENA-regionen rekom-
menderas att delta på Arab Health – det 
är mer eller mindre ett måste. Det är 
där alla finns på plats, från viktiga po-
litiska kontakter och sjukvårdssyste-
mens beslutsfattare till kunder, kon-
kurrenter, distributörer och andra po-
tentiella samarbetspartners.

Arab Health 2018
Årets Arab Health som återigen hölls 
i Dubai hade över 4.000 utställare 
från 66 länder och 85.000 delegater el-
ler besökare från 163 länder. Mässan 
är framför allt ett skyltfönster för le-
verantörer inom alla delsektorer av 
hälso- och sjukvårdsmarknaden samt 
privata kliniker och sjukhus, men är 
även en mötesplats för att utveckla 
samarbeten och affärsmöjligheter i en 
expanderande region med stora behov. 
Ambitionerna att utveckla sjukvården 
är högt ställda och pengar saknas inte. 
Det finns all anledning för utställarna 
att visa sina senaste teknologier och 
innovationer. 

Global Pharma Consulting var värd 
för den största av två svenska pavil-
jonger, The Innovation Pavilion by Swe-
den, med 21 utställande företag. Den 
andra paviljongen organiserades av 
Business Sweden. Tio av de större 
svenska företagen, inklusive Getinge, 
Elekta, GCE och RTI-gruppen, hade 
egna utställningsmontrar.

Starkt stöd från svenska organisationer
Niclas Jacobson, departementsråd på 
Socialdepartementet är en återkom-
mande besökare på Arab Health. ”Un-
der årens lopp har det svenska delta-
gandet på Arab Health vuxit stadigt 
och i år hade vi 42 svenska företag på 
plats, det största antalet hittills. Regi-
onen har ett antal specifika behov för 
att utveckla sjukvården och Sveriges 
e-hälsoplattformar, världsberömda 

kvalitetsregister, framsteg inom can-
cerbehandling och livsstilssjukdomar 
är alla relevanta och erbjuder utmärkta 
möjligheter till samarbeten.” 

Förutom aktivt deltagande från Soci-
aldepartementet genom Niclas Jacobson 
kom starkt stöd även från annat svenskt 
håll. Sveriges ambassadörer i Förenade 
Arabemiraten, Henrik Landerholm, och 
Qatar, Ewa Polano, Stiftelsen Swecare, 
genom styrelseordförande Vivianne 

Världens högsta byggnad – Burj Khalifa – 828 meter hög, 162 våningar.
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Macdisi och VD Maria Helling, Sveriges 
tidigare handelsminister, Ewa Björling 
och representanter för Exportkredit-
nämnden var också på plats. 

Exportkreditnämnden (EKN) är en 
myndighet som främjar svensk export 
genom att ställa ut olika former av stat-
liga garantier till skydd för bland annat 
utebliven betalning. Jan Grigo och El-
len Hoffner som båda är Senior Under-
writer på Exportkreditnämnden såg ett 
stort värde med deltagandet: ”För oss 
som representerar Exportkreditnämn-
den har det varit en fantastisk upple-
velse att samverka med innovatörer 
och konsulter som servar life science-
industrin – en av Sveriges största ex-
portsektorer. De samarbeten och nya 
relationer som initierades vid Arab 
Health kommer att kunna utvecklas vi-
dare och vi från EKN är glada över att 
kunna stötta målsättning att se fler 
svenska innovationer skapa nytta på 
utländska marknader.”

Att synas och nätverka är steg 
ett mot konkreta affärer
Ett brett utbud av svenska life science-
företag ställde ut i The Innovation Pa-
vilion by Sweden. Företagen presente-
rade produkter och servicelösningar 
inom bland annat infektionspreven-
tion, läkemedelsutveckling, dermato-

logi, immunanalyser, kylsystem vid 
hjärnskador, hudvård, robotteknik och 
kvalitetsregister. 

Arab Health erbjuder fantastiska 
möjligheter för affärer men det är lätt 
att försvinna i mängden om man är ett 
litet eller medelstort, svenskt företag. 
Målet med satsningen är att göra det 
enklare för svenska life science-företag 
att hitta partners och göra affärer ge-
nom att samla företagen på en plats. 
Paviljongen är också arenan där man 
som svenskt företag kan träffa inbjud-
na VIPs och beslutsfattare från regio-
nen vid de events och seminarier som 
vi anordnar.

Seminarier med praktisk rådgivning
Under hela Arab Health-veckan an-
ordnades flera seminarier med fokus 
på några av de områden som är mest 
relevanta för svenska företag som vill 
komma in i regionen. Paneldiskussio-
nerna omfattade internationalisering 
av svensk life science, hur man regist-
rerar farmaceutiska produkter i Sau-
diarabien och även en diskussion om 
vilka policyer som gäller för registre-
ring av hälso- och sjukvårdsprodukter 
i Förenade Arabemiraten och gulfsta-
terna med fokus på läkemedelsregist-
reringar.

Arab Health 2019, 28–31 januari 
i Dubai
Planeringen av The Innovation Pavi-
lion by Sweden inför Arab Health 2019 
har redan startat. Vi kommer säkert att 
behöva mer yta nästa år och vi planerar 
redan för att deltagarna ska få tillgång 
till ännu fler paneldiskussioner och 
kontakter med myndigheter och andra 
beslutsfattare av relevans för deras till-
växtstrategier inom MENA-regionen. 
Med innovation som tema även nästa 
år planerar vi för att ha artificiell in-
telligens (AI) och interaktiv teknologi 
i paviljongen. Alla vet att vi höjer rib-
ban år för år!

PAULA HASSOON 
CEO, Global Pharma Consulting
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1. Regionen MENA (Middle East and North 
Africa) omfattar följande länder: Algeriet, 
Förenade Arabemiraten, Bahrain, Egypten, 
Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kuwait, 
Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Qatar, 
Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Västbanken/
Gazaremsan och Yemen.

Målet med satsningen är att göra 
det enklare för svenska life science-

genom att samla företagen på en plats.”

Arab Health, en av världens största mässor 
för hälso- och sjukvårdsmarknaden.
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