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För tredje året i rad organiserades The Inno-
vation Pavilion By Sweden av Global Pharma 
Consulting och liksom tidigare år var int-

resset för svenska produkter och lösningar inom 
Life Science och läkemedelsområdet stort bland 
statliga och privata aktörer i MENA-regionen 
(Mellanöstern/Nordafrika). Sverige ses även 
som en strategisk partner för MENA-regionens 
snabbväxande hälso- och sjukvårdssektor, något 

som bekräftas av det stora antalet besökare i pa-
viljongen, alla välbesökta aktiviteter och möten 
med emiratiska och saudiska beslutsfattare under 
de fyra mässdagarna. 

I år var The Innovation Pavilion By Sweden den 
enda svenska paviljongen på Arab Health, ett 
event som drog cirka 90.000 besökare från hela 
världen. Ansvaret att ensam representera svens-
ka Life Science-företag och få dem att sticka ut i 

           
på Arab    

Årets svenska deltagare på 
Arab Health 2019 i Dubai 28–31 
januari visade upp ett brett ut -
 bud av produkter och tjänster 
från hygieniska mobila sjukhus-
skärmar och andra innovativa 
medicintekniska produkter till 
AI-baserade lösningar och läke-
medel för sällsynta diagnoser. 
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   Health 2019 –satsningen fortsätter växa

mängden av alla landspaviljonger var en stor utmaning för 
Global Pharma Consulting. Att döma av det stora antalet 
besökare i paviljongen som intresserat tog del av informa-
tionen och interagerade med de utställande bolagen upp-
nåddes projektets ambitiösa målsättningar med råge. En 
viktig bidragande orsak var att paviljongen har fått fortsatt 
stöd av Socialdepartementet och andra myndigheter/stat-
liga organisationer som förstärkt Sveriges välkända förhåll-
ningssätt i samarbete mellan privata aktörer, myndigheter 

och akademien för att gynna alla inblandade partners. To-
talt välkomnade paviljongen 31 deltagare från Sverige – fö-
retag, organisationer, myndigheter och ambassader – med 
intresse att nå och/eller växa i MENA-regionen. Företagen 
representerade ett brett utbud av Life Science-tjänster och 
-lösningar, bland annat infektionskontroll, diagnostiska 
lösningar, AI-baserade lösningar inom geriatrisk vård, vir-
tuella läkare, kvalitetsregister, hospital management, dia-
lys, proteser samt läkemedel.  
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Högnivåmöten med stark uppbackning från 
svenska aktörer
Liksom tidigare år lade ett ambitiöst planeringsarbete 
grunden för ett gediget program med högnivåmöten och 
besök av flera tunga företrädare för hälsoministeriet i För-
enade Arabemiraten och de lokala sjukvårdsmyndigheter-
na i Dubai och Abu Dhabi samt från grannländerna, bland 
annat Saudiarabien. Årets program inleddes med en offi-
ciell invigning av paviljongen första mässdagen i närvaro 
av den svenska ambassadören i Förenande Arabemiraten 
Henrik Landerholm, den svenska ambassadören i Qatar 
Ewa Polano, Socialdepartementets representant Niclas 
Jacobsson, biträdande generaldirektör och chef för avdel-
ningen för Europeiska unionen och internationella frågor, 
Mikaela Annerling Swahn från halvstatliga Swecare och i 
år även generalkommissarien för svenska Expo 2020-delta-
gandet Anders Lönnberg och Global Pharma Consultings 
hedersgäst Ewa Björling, som för andra året väljer att när-
vara i paviljongen och delta på relevanta möten då hon är en 
välkänd och uppskattad person i denna region efter sitt fo-
kus på Mellanöstern i sin tidigare roll som handelsminister.  

Under sitt tal vid invigningsceremonin av paviljongen 
tryckte Niclas Jacobson från Socialdepartementet, på vikten 
av fortsatt utveckling och handel mellan den offentliga och 

privata sektorn både i Sverige och i MENA-länderna samt 
sin glädje att närvara för tredje året i rad på denna viktiga 
mässa för att stödja de svenska Life Science-bolagen och 
givetvis träffa motsvarande personer från hälsoministeriet 
i Förenande Arabemiraten. 

Henrik Landerholm, Sveriges ambassadör i Förenade 
Arabemiraten, bekräftade Sveriges position som innova-
tionsnation under sitt invigningstal och påminde publiken 
om att Sverige ligger i topposition på olika innovationsin-
dex de senaste åren och betonade att nyckeln till att upp-
rätthålla en sådan ranking är digitalisering, samarbete och 
internationell handel.

Ewa Björlings tal kretsade kring hennes erfarenheter av 
att jobba med denna region både som minister och styrel-
seproffs och vikten av att göra rätt och att välja partners 
som kan denna region när det gäller den komplicerade myn-
dighetsstrukturen men också den tuffa affärskulturen. 

Traditionsenligt i The Innovation Pavilion By Sweden 
avslutades invigningsceremonin med att flera kortare blå-
gula band knöts ihop av invigningstalarna och andra vik-
tiga gäster från Sverige och Förenade Arabemiraten som 
symbol för alla nya relationsband som kommer att knytas 
under mässan. 
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Samarbete med Förenade Arabemiraten 
kring genetiska sjukdomar
Förutom att organisera en framgångsrik och uppskattad 
paviljong på världens näst största mässa och kongress 
har Global Pharma Consulting varit initiativtagare till ett 
samarbete mellan halvstatliga Swecare och en viktig aktör 
i Förenade Arabemiraten som jobbar med den för regionen 
mycket stora utmaningen genetiska sjukdomar. Strax efter 
invigningen hölls en ceremoni där Swecare och UAE Gene-
tic Disease Association (UAE GDA) undertecknade ett MoU 
(Memorandum of Understanding) i närvaro av ambassadör 
Landerholm och övriga svenska och lokala VIP-personer 
och gäster. Som initiativtagare till detta MoU känns det 
ext ra roligt att signeringen skedde i paviljongen som vi som 
organisatör gärna ser som en viktig plattform för samarbe-
ten och skapande av nya affärsmöjligheter mellan Sverige 
och Förenade Arabemiraten/MENA. 

Dr. Maryam Matar som är ordförande för UAE GDA samt 
före detta vice hälsominister i Förenade Arabemiraten och 
en viktig beslutsfattare i den emiratiska hälso- och sjuk-
vårdssektorn sade under sitt tal innan signeringen: ”Swe-
care är en viktig och respekterad svensk halvstatlig orga-
nisation så därför är GDA mycket glada över detta nya part-
nerskap och potentialen för ytterligare nyskapande inno-
vationer inom detta samarbete.” Och i sin tur påpekade 
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Mikaela Annerling Swahn från Swecare: ”Vi välkomnar det 
här nya samarbetet för att främja kunskapsutbyte. Partner-
skap som dessa har en direkt inverkan på den långsiktiga 
prognosen och livskvaliteten för patienter med genetiska 
sjukdomar samt förebyggande lösningar för dem som är 
genetiskt predisponerade. Och vilken bättre plats än The 
Innovation Pavilion By Sweden för att signera detta MoU.” 

Syftet med det planerade samarbetet och utbytet mellan 
Sverige och Förenade Arabemiraten fokuserar främst på 
området genetiska sjukdomar både på forskningsnivå och 
kommersiella produkter/lösningar med patientfokus.

Sverige vann ett prestigefullt pris som delades 
ut av toleransminister Al Nayahan 
Under hela Arab Health 2019 fanns det mycket fokus och 
intresse kring den kommande Expo 2020, världsutställning-
en som kommer att äga rum i Dubai från oktober 2020 till 
april 2021. Global Pharma Consulting är en officiell spon-
sor för svenska Expo 2020-kommittén, så vi ville verkligen 
se till att vi planerade våra Arab Health-aktiviteter så att 
de även skulle bidra till att gynna Sveriges Expo 2020-sats-
ning. Med Expo 2020 kommer vi att se ett skifte från att 
skapa traditionella upphandlingsbaserade relationer mot 

mer nätverksfokuserade evenemang och miljöer, vilket gi-
vetvis är vad The Innovation Pavilion By Sweden handlar 
om. Vi tror därför att relationer som initieras och skapas 
under Arab Health 2019 och 2020 kommer vara viktiga för 
ett framgångsrikt Expo 2020. 

Sveriges Expo 2020-kommittés deltagande i paviljongen 
och alla aktiviteter var viktigt för att främja relationerna i 
Förenade Arabemiraten och regionen men också för att be-
lysa hur även små och medelstora företag inom Life Science-
sektorn kan dra nytta av Expo 2020. Anders Lönnberg som 
leder planeringen för Sveriges Expo 2020-satsning berörde 
punkterna ovan i ett intressant och välbesökt seminarium 
som också ingick i programmet. Vi vill även passa på att 
gratulera Anders Lönnberg till det prestigefulla priset Glo-
bal Health Pioneer Award inom sektionen Health transforma-
tion för hans mångåriga arbete med Life Science i Sverige. 
Nomineringen var inlämnad av Global Pharma Consulting. 
Förenade Arabemiraten sneglar gärna på hur vi jobbar med 
Life Science och dess utveckling och Sveriges framträdande 
roll som innovationsnation och priset överlämnades under 
högtidliga former av H.E. Sheikh Nahyan Mubarak Al Na-
hyan, toleransminister, vid en galamiddag i Dubais vackra 
Etihad-museum dagen innan mässan öppnades. Detta pris 
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ger givetvis bränsle för en mycket bra start av svenska Expo 
2020-kommitténs arbete med att lyfta fram Sveriges inno-
vationskraft på världsutställningen.  

Besök och nätverkande på högsta beslutsnivå 
I linje med organisatörens mål att underlätta nätverksmöj-
ligheter för de bolag som ställer ut på The Innovation Pavi-
lion By Sweden organiserades i samarbete med svenska am-
bassaden i Abu Dhabi ett högnivåmöte med hälsoministern 
i Förenade Arabemiraten H.E. Abdul Rahman Al Owais 
och hans team som består av flera vice ministrar och andra 
rådgivare. 12 bolag av våra utställare deltog på mötet som 
leddes av vår ambassadör i Förenade Arabemiraten Henrik 
Landerholm och Niclas Jacobsson från Socialdepartementet. 
Bolagen fick tillfälle att presentera sina lösningar direkt för 
ministerns och hans team. Flera av dessa bolag blev kontak-
tade efteråt av ministerns team och det pågår diskussioner 
just nu med två av dem för vidare samarbete direkt med 
hälsoministeriet i Förenade Arabemiraten. 

Ett annat viktigt möte med cirka 10 företag ägde rum 
med DHA (Dubai Health Authority) och dess ordförande 
H.E. Humaid Al Qutami och hans rådgivare som visade 
intresse för flera av de svenska lösningar som presenterades 
för denna viktiga lokala myndighet. 

The Innovation Pavilion By Sweden och därmed flera av 
utställarna blev besökta av representanter på mycket hög 
nivå från Departement of Health Abu Dhabi, bland annat 
H.E. Sheikh Abdulla Bin Mohammed Al Hamed, ordföran-
de för myndigheten och hans team. Dessa högnivåmöten 
och besök innebär en vilja från Förenande Arabemiraten 
för pågående handel med Sverige inom Life Science-områ-
det samt fokus på svenska/emiratiska samarbeten, och er-
känner The Innovation Pavilion By Sweden som Sveriges 
starka röst på Arab Health. 

Företag med egna montrar
Återigen var det samma tre aktörer som varje år väljer att 
ställa ut med egna montrar, Getinge, Elekta och Bactiguard. 
Getinge var som vanligt en ”Platinum Sponsor” på Arab 
Health med en stor utställningsyta där man visade upp 
sina uppskattade produkter och lösningar. I samma hall 
hittade man Elekta som visade upp innovationer inom ra-
diologi och givetvis aktiva Bactiguard som återigen valde 
att synas i båda sin egen livliga monter men också som en 
virtuell deltagare i The Innovation Pavilion By Sweden för 
att utöka synligheten och för att driva trafik till sin egen 
monter från The Innovation Pavilion By Sweden.  

Svenska innovativa Brighter valde att ställa ut med sin 
emiratiska partner och dessa fyra bolag besöktes givetvis 
av det svenska VIP-teamet under ledning av Swecare där de 
visade upp sin monter och informerade om sina produkter. 

MENA regionen – en växande marknad med 
affärsmöjligheter för svenska företag
Hälsovårdskostnaderna i GCC (gulf-länderna) väntas upp-
gå till 104,6 miljarder dollar år 2022. Det finns stora möj-
ligheter för Sveriges privata sektor att vara med och bidra 
med sina innovationer och samtidigt nå och/eller växa i en 

spännande marknad, men det krävs givetvis att företaget/
organisationen har god erfarenhet av affärskulturen och 
myndighetsstrukturen i MENA-regionen samt en gedigen 
förståelse för hur man gör affärer i denna del av världen. 

På bara tre år har The Innovation Pavilion By Sweden på 
Arab Health vuxit till ett välkänt varumärke och en viktig 
plattform på den globala scenen för svenska Life Science-
företag oavsett om man har ett läkemedel, en device eller 
en tjänst/know-how som man vill internationalisera. Efter 
12 månaders planering sammanfaller allt som ett samman-
hängande svenskt ekosystem som lyser starkt på ett hektiskt 
Arab Health och där våra grannländers paviljonger ser med 
beundran på hur vi lyckats skapa ett intresse för svenska 
innovationer som sällan skådats på föregående Arab Health. 
Jag skulle därför vilja uttrycka vårt uppriktiga tack till 
framförallt Socialdepartementet men även andra myndig-
heter och organisationer, VIP-personer, gäster och givetvis 
till utställarna som har gjort att allt detta blivit möjligt. 

PAULA HASSOON
Vd, Global Pharma Consulting




