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Att det finns ett ökande intresse från 
internatio nellt håll för vad life science-
sektorn i Norden har att erbjuda bekräftas 
av del tagandet på Nordic Life Science Days 
(NLSDays) som anordnades 10–12 septem-
ber i Stockholm. Vid samma datum nästa 
år välkomnas delegater från hela världen 
till NLSDays 2019 i Malmö. 

Ökande intresse för 
Nordic Life Science Days     

Dr. Shiva Kumar, VP & Chief Strategy Officer, IBM Watson. 
Foto: Camille Sonally.
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Testanläggningen Testa Center. Foto: Testa Center.

   och svensk life science

Den globala konkurrensen är 
fortsatts stark men de senaste 
årens utveckling tyder på att 

life science-sektorn i Sverige och även 
Norden har framtiden för sig, i alla fall 
om politikerna lyssnar på branschen 
(se separat artikel om SwedenBIO:s 
satsning). Satsningar görs även i våra 
grannländer. Danmark är omvittnat 
bland de starkaste länderna, i Norge fo-
kuserar Oslo Cancer Cluster på forsk-
ning och tillämpningar inom onkologi 

och i Finland slår man på trumman för 
satsningar inom digital hälsa inklusive 
artificiell intelligens (AI). Nordic Life 
Science Days fyller ett viktigt behov 
när det gäller att visa upp vad som 
finns i Norden för globala aktörer och 
erbjuda en mötesplats för partnering. 
Konferenspro grammet håller alltid 
hög klass och lyfter fram några av de 
starkaste trenderna internationellt. 

NLSDays 2018 – höjdpunkter från 
konferensprogrammet
Huvudtalare på sessionen som inledde 
konferensen var Dr. Shiva Kumar, VP 
& Chief Strategy Officer, IBM Watson 
och Jenni Nordborg, regeringens sam-
ordnare för life science och ansvarig 
för life science-kontoret. Mike Ward, 
Informa Pharma Intelligence var mo-
derator. Dr Kumar talade visionärt om 
hur artificiell intelligens kommer att 
förändra vården. Jenni Nordborg pra-
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tade om arbetet med den nationella life 
science-strategi som ska ta Sverige till 
en plats bland de ledande life science-
länderna.

En av de mest uppskattade sessio-
nerna handlade om precisionsmedicin. 
Möjligheter inom precisionsmedicin 
och individbaserad behandling attra-
herar stort intresse, inte bara från fors-
kare, läkemedelsbolag och patienter 
utan även från finansiärer och besluts-
fattare inom hälso- och sjukvården. Ut-
veckling av individbaserade terapier är 
utmaning nog men därutöver krävs ra-
dikala och transformativa förändring-
ar, för att lyckas på riktigt. Ulrica Sehl-
stedt, Partner på Arthur D Little och 
moderator för sessionen, sammanfat-
tade läget inom området såhär:

”Det har gjorts enastående veten-
skapliga framsteg inom precisionsme-
dicin och individbaserad behandling 
på senare tid, vilket har gett oss helt 
nya möjligheter att behandla svåra 
sjukdomar. Men det är också en kom-
plex ny värld vi behöver förhålla oss till 
när vi ska börja använda oss av dessa 
innovativa läkemedel i klinik. Än så 
länge talar vi endast om ett fåtal läke-
medel men alltfler väntas godkännas 
de närmaste åren.” 

Tidiga exempel på introduktioner i 
USA har visat att hälso- och sjukvårds-
systemet inte alls är förberett för den 
här typen av produkter. Läkemedelsbo-
lagen har där behövt ta ett betydligt 
större ansvar för hela värdekedjan än 
vad som är brukligt. Som framkom i 
sessionen, ser även representanter för 
sjukvården i Sverige enorma utmaning-
ar framför sig. Erik Wahlberg, sjukhus-
direktör på Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala, uttryckte att den kliniska or-
ganisationen och vårdflödena behöver 
planeras på ett helt nytt sätt och att de 
ekonomiska ersättningsprinciperna 
måste följa med i den utvecklingen.

Det krävs alltså nya tankesätt kring 
logistik, ersättningsmodeller, IP, vård-
planering, regulatoriska ramverk och 
patientinvolvering för att få utväxling 
på potentialen med individbaserade te-
rapier. Och det som sessionens panel-
deltagare var helt överens om är att den 
avgörande nyckelfaktorn för framgång 
är nya modeller för prestigelös samver-
kan mellan läkemedels- och bioteknik-
bolag, universitet och sjukvård. Det ny-
ligen lanserade samarbetsprojektet 

mellan Bristol-Myers Squibb, Akade-
miska Sjukhuset, Uppsala Universitet 
och SciLifeLab kan tjäna som en före-
bild och inspiration för sådana partner-
skap.

Det har väl inte undgått någon lä-
sare av Pharma Industry att Nobelpri-
set i fysiologi eller medicin gick till 
forskning som varit viktig för utveck-
lingen av immunterapi vid cancer. Att 
en av de 9 supersessionerna på NLS-
Days handlade om detta heta område 
ter sig logiskt. Oslo Cancer Cluster, en 

uppskattad samarbetspartner till NLS-
Days sedan länge var värd för immu-
no-onkologisessionen för tredje året i 
rad. Viktiga framsteg har uppnåtts un-
der de senaste åren som pekar på kom-
plexiteten men även möjligheterna 
inom cancerbehandling. Ett hett om-
råde handlar om hur så kallade cold 
tumors kan utvecklas till hot tumors 
och därmed bli behandlingsbara. Mar-
tin Bonde, VD för det norska företaget 
Vaccibody berättade om hur de försö-
ker transformera tumörer till att bli be-
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Ulrica Sehlstedt, Partner på Arthur D Little var moderator för sessionen om precisionsmedicin. Foto: Camille Sonally.

handlingsbara. Vaccibody driver ett 
ambitiöst utvecklingsprogram inom 
cancervacciner med fokus på en rad 
cancerformer inklusive melanom, 
lungcancer och njurcancer. 

För en översiktsartikel om immuno-
onkologiområdet som bland annat lis-
tar nya immuno-onkologibehandling-
ar hänvisas till en review i Annals of 
Oncology.1 

Sessionen Return on Engagement 
handlade om vikten av att engagera pa-
tienten i utvecklingen av nya terapier. 

Patientengagemang är väldigt mycket i 
ropet, men gör det verkligen en skillnad 
och går det att mäta nyttan? Denna ses-
sion handlade om vad patientengage-
mang faktiskt betyder i praktiken. Dr. 
Mathieu Boudes, Public/Private Part-
nership Coordinator, European Pa-
tients’ Forum (EPF) var moderator och 
representanter från ROS Therapeutics, 
MSD, SOBI och NDA Group bidrog med 
sina konkreta exempel inom särläkeme-
del och individualiserad läkemedelsbe-
handling. Engagemang för att sätta pa-

tienten ännu mer i centrum under-
stryks av den särskilda satsning som 
finns inom IMI, PARADIGM – en global 
plattform för patient engagemang.2 Rita 
Mahfoud, Licensing Manager Group Li-
censing Recordati Pharmaceutical sade 
så här efter sessionen:

”Sessionen var välorganiserad och 
bidrog med några riktigt viktiga bud-
skap. Att engagera patienter tidigt i ut-
vecklingen av särläkemedel är vanligt 
i USA, men här i Europa är vi fortfa-
rande på något sätt ovilliga att träffa 
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VINNARE AV NORDIC STARS AWARD

Beactica
Uppsalabaserade Beactica började sin bana som teknologibo-
lag med fragmentbaserad läkemedelsutveckling som speciali-
tet. Genom en serie EU-projekt och samarbeten med globala 
bolag inom läkemedelsutveckling har man gått vidare och driver 
nu egna projekt som rönt stort intresse bland investerare och 
big pharma.

BluSense Diagnostics 
BluSense Diagnostics från Danmark har utvecklat en innovativ 
vårdplattform för diagnostik av infektionssjukdomar som är både 
noggrann, bärbar och prisvärd. Genom ett bidrag från European 
Innovation Council pilot (EIC pilot) och CE-märkning av instru-

ment och det första diagnostiska testet för akut denguefeber, 
är man nu, mindre än fyra år efter bolagsstarten, på väg mot 
marknadsintroduktion.

Optomed 
Finska Optomed har gjort screening för förändringar i ögon-
botten lättillgänglig och prisvärd även för mindre mottagning-
ar. Deras enheter i kombination med AI-baserad programvara 
har förbättrad detektering av diabetesretinopati. Förutom att ha 
en medicinskteknisk lösning som möter specifika behov har de 
lyckats kommersialisera sin produkt och tillgängliggjort den över 
hela världen.

Vinnarna av Nordic Stars Award, BluSense Diagnostics, Beactica och 
Optomed. Foto: Camille Sonally.

patienterna och involvera dem. Jag tror 
att patienter kan spela en viktig roll vid 
utveckling och kommersialisering av 
särskilt särläkemedel. Om patienterna 
engageras tidigt, det vill säga innan det 
kliniska prövningsprogrammet utfor-
mas, kommer tiden för utveckling för-
modligen bli kortare och processen för 
att ta läkemedlet till marknaden blir 
troligen både smidigare och mer tidsef-
fektiv. Det är viktigt att patienterna 
sätts i centrum under alla stadier av lä-
kemedelsutvecklingen.”

I övrigt handlade konferensprogram-
met bland annat om om nya typer av di-
gitala lösningar, big data, artificiell intel-
ligens och nano- och andra teknologier. 
Även alternativa sätt att finansiera pro-
jekt diskuterades, något som är väl så 
viktigt för att nå hela vägen och faktiskt 
implementera nya innovationer. 

SciLifeLabs engagemang på NLS-
Days 2018 omfattade dels ett satellit-
symposium3 och dels en workshop i 
konferens programmet med titeln 
Emerging Technologies in Molecular 

Life Science. Ledande forskare lyfte ex-
empel på ny teknikutveckling på Sci-
LifeLab och berättade om hur denna 
kan vara med och forma framtidens 
vård, utveckling av läkemedel och dia-
gnostik samt hur SciLifeLab kan stödja 
forskningskollektivet genom kontinu-
erlig utveckling av infrastruktur och 
kompetens.

”Vi är främst en akademisk aktör, 
men vår ambition är att ständigt för-
bättra våra tjänster och samarbeta även 
med andra sektorer, till exempel indu-
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stri och sjukvård och genom NLSDays 
når vi ut till aktörer som vi annars inte 
möter”, sade Annika Jenmalm Jensen, 
Infrastrukturdirektör vid SciLifeLab. 
”Dessutom så är ju de akademiska 
forskningsresultat som tas fram av stort 
intresse för industri och sjukvård.”

Nordic Stars Award
Nordic Stars Award instiftades år 2013 
för att, i samband med NLSDays, ge 
uppmärksamhet till life science-bolag 
i Norden som visar excellens när det 

gäller innovationsförmåga och entre-
prenörskap. I år gick utmärkelsen till 
Beactica, BluSense Diagnostics och Op-
tomed, se faktaruta.

Besök på Testa Center regering-
ens och GE Healthcares gemen-
samma satsning
Sverige har en stark och stolt tradition 
inom proteinforskning och är fort-
farande bland de ledande länderna i 
världen genom satsningar såsom Sci-
LifeLab, Wallenbergs center för pro-

teinforskning, proteinatlasprojektet 
och inte minst genom att GE Health-
cares globala center inom proteinre-
ning finns i Uppsala. Utrustning från 
GE Healthcare i Uppsala används vid 
tillverkningen av inte mindre än 90 
procent av alla biologiska läkemedel 
globalt. Och biologiska läkemedel är 
i stark tillväxt; enligt Genetic Engine-
ering & Biotechnology News är 7 av 
10 av de mest sålda läkemedlen bio-
logiska.4

TESTA CENTER
Själva anläggningen rymmer lokaler på 2500 m2 och har utrust-
ning och teknik för att kunna testa nya produkter för tillverkning av 
biologiska läkemedel. Dessutom erbjuder anläggningen möjlig-
het för universiteten att erbjuda utbildning inom bioprocessering, 
något som ska säkerställa att Sverige upprätthåller en kompe-
tent arbetskraft inom denna viktiga och växande industrisektor.

Erbjudandet till forskare från akademin, start-ups och stora 
företag
• Fyra industriella bioprocessor laboratorier för utveckling upp 

till pilotskala (icke-GMP)

• Snabbare och mer kostnadseffektiv process för verifiering av 
processer och teknik

• Finansiering och affärsstöd underlättar kommersialisering

• Projektägare behåller full kontroll över immateriella rättigheter 
och data

• GE Healthcare-personal ger operativt stöd och erbjuder ex-
pertis

• Avancerad utbildning inom bioprocessering för universitet

• Ägs och drivs som ett ideellt företag av GE Healthcare i Upp-
sala

Lotta Ljungqvist, VD på Testa Center och näringsminister Mikael Damberg vid invigningen av Testa Center i Uppsala. Foto: Testa Center.
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Den 21 augusti i år invigdes testbädden Testa Center i 
Uppsala och under första dagen på NLSDays kunde intres-
serade NLSDays-delegater besöka Uppsala och få en pre-
sentation av centret på plats i Boländerna där GE Health-
cares övriga verksamhet finns.

”Testa Center är en industriell testbädd som erbjuder 
plats för upp till fem olika projekt samtidigt”, sade Lotta 
Ljungqvist, VD på Testa Center. ”Anläggningen är avsedd 
för att verifiera digitala, tekniska eller biologiska innova-
tioner i en autentisk produktionsmiljö och är öppen för fors-
kare från akademin, start-ups och stora företag. Vi kan där-
med möjliggöra för små bolag att ta ett steg längre i indu-
striell miljö och på så sätt hjälpa till med att stärka svensk 
life science och utnyttja den stora potential som finns på 
ett optimalt sätt. Det finns liknande center på andra håll 
men i Testa Center behåller de små bolagen alla rättigheter 
själva, betalar bara självkostnadspris och på plats finns per-
sonal som kan verksamheten och som hjälper till så att verk-
samhet kommer igång så snabbt som möjligt.”

Ilya Pharma är ett av de första bolagen som kommit in 
på Testa Center. Uppsalabolaget har utvecklat modifierade 
mjölksyrabakterier som fungerar som små bioreaktorer av 
terapeutiska kroppsegna proteiner direkt i sår på huden 
och i mag-tarmkanalen och som snabbar på läkningspro-
cessen. 

”Att få möjlighet att testa fas I-tillverkningen på Testa 
Center har varit jätteviktigt för oss och inneburit signifikant 
riskminimering i projektet och att vi på ett tidigare stadium 
även har fått möjlighet att industrialisera processen för 
kommersiell produktion”, sade Evelina Vågesjö, VD på Ilya 
Pharma.

De framtida ambitionerna med Nordic Life 
Science Days
SwedenBIO tar nu nästa steg i vidareutvecklingen av 
Nordic Life Science Days. Olivier Duchamp som genom 
BioNordic har varit arrangör av NLSDays sedan starten är 
nu anställd av SwedenBIO som chef för internationell af-
färsutveckling och marknadsföring. Jonas Ekstrand, VD, 

SwedenBIO och hans team planerar redan för nästa års 
konferens som arrangeras i Malmö, 10–12 september, 2019: 

”Vi ändrar inte det vinnande konceptet. Nästa års NLS-
Days kommer också att erbjuda partnering, ett konferenspro-
gram i framkant, företagspresentationer och många möjlig-
heter till nätverkande. Vi ser nu fram emot NLSDays 2019 i 
Malmö. Med den mångfald av företag och andra life science-
aktörer som finns i Lund/Köpenhamnsklustret och att det 
är lättillgängligt från resten av Norden och världen, finns 
förutsättningar för ännu en framgångsrik konferens.”

Save the date: Nordic Life Science Days, Malmö – 
Köpenhamn, Malmömässan, 10-12 september 2019.

Alla supersessions från konferensen kan ses i efterhand på 
NLSDays 2018 YouTube-kanal.

1. Annals of Oncology 29: 84–91, 2018, doi:10.1093/annonc/
mdx755 Published online 7 December 2017

2. https://imi-paradigm.eu/ 

3. https://www.scilifelab.se/news/successful-satellite-sympo-
sium-at-nlsdays/ 

4. https://www.genengnews.com/the-lists/the-top-25-best-
selling-drugs-of-2014/77900383#gsaccess

OLA BJÖRKMAN
Let ’em Know AB

Lars Adlersson, ordförande 
i SwedenBIO 

”NLDays är inte bara ett skyltfönster för svensk life science, konferensen har verkligen etablerats 
som norra Europas viktigaste arena för partnering, nätverkande och dialog om life science-
sektorns möjligheter och utmaningar.”

Jenni Nordborg, regeringens 
samordnare för life science

”När det gäller de globala utmaningarna inom hälso- och sjukvården kan Sverige spela en ännu 
viktigare roll än hittills genom de unika resurser som har byggts upp under årtionden, inklusive 
stark forskning, kvalitetsregister och satsningar inom växande områden som biologiska läkemedel 
och precisionsmedicin. NLSDays utgör en viktig arena för att visa upp våra starka områden och 
utveckla samarbeten globalt.”

Patrik Sobocki, 
Investeringsansvarig, 
Industrifonden.

“NLSDays är en viktig konferens för oss genom det internationella deltagandet och ett 
konferensprogram som ligger i framkant. Partneringfunktionen är effektiv vilket gör att vi hinner 
med att träffa många start-ups på kort tid.”

Thomas Olin, VD Kancera “Det är glädjande att se internationella läkemedelsbolag och investerare som under 
dessa NLSDays-dagar tar sig extra tid att träffa representanter från den skandinaviska 
biotechbranschen. Det gör NLSDays till ett bra och värdefullt komplement till de stora 
världsomspännande BIO-konferenserna.”

Vad betyder NLSDays för svensk life science? Några röster från konferensen




