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nätverkande och möten

Ystad Summit satsar på Life Science
Skåne ska bli en ledare för regionala innovationsinsatser – med hälso- och sjukvår-
den som hävstång – för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin. 
Därför introduceras nu Life Science som ett av mötesplatsen Ystad Summits nya 
programområden.

S kånsk Life Science är väl etable-
rad internationellt med cirka 
6.700 arbetstillfällen i regionen. I 

hela Köpenhamnsområdet sysselsätts 
cirka 50.000 anställda inom sektorn. 
Greater Copenhagen är Nordeuropas 
största arbetsmarknad inom Life Sci-
ence.

Den 7–8 september genomförs Ystad 
Summit för andra året, där aktörer 
inom ideell sektor, politik, samhälle 
och näringsliv kan samlas för att dis-

kutera vad som berör och påverkar den 
södra delen av landet eller där den syd-
ligaste delen av landet påverkar övriga 
Sverige och våra grannländer – både nu 
och i framtiden. Epicentrum är i Ystads 
stadskärna, men evenemangen kan ske 
i hela sydöstra Skåne.

Tidpunkten i september är mycket 
medvetet vald; det är svårt att agera i 
den offentliga samhällsdebatten i Sve-
rige utan att förhålla sig till Almedals-
veckan, som ju äger rum i månadsskiftet 

juni/juli. I början av september, när folk 
är uppvilade efter semestern och har 
funderat på vad som egentligen sades 
under Almedalsveckan – och under Fol-
kemødet på Bornholm i början av juni 
– så kan de nationella debatterna ta näs-
ta steg på Ystad Summit, kompletterat 
med ämnen av mer regional karaktär.

Stora hälsoutmaningar i samhället 
Ystad Summits vd, Bengtåke Wahlberg 
har jobbat med kommunikation och PR 
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Ystad Summit satsar på Life Science
i mer än 35 år och de senaste åren inom 
läkemedelsindustrin, bland annat på 
Novartis som Head of Corporate 
Affairs Communications såväl i Nor-
den som internationellt. För honom är 
det självklart att Life Science ska ha en 
given plats på Ystad Summit.

– Sverige och världen står inför sto-
ra hälsoutmaningar på regional, natio-
nell och global nivå, säger Bengtåke 
Wahlberg. Hälsoklyftorna växer och 
allt fler lider av bland annat livsstils-
sjukdomar och psykisk ohälsa. Vi vill 
veta mer om vad som händer inom Life 
Science-området i dag och hur kommer 
det att påverka Skåne som region.

Bengtåke Wahlberg tycker att lokala 
utmaningar och möjligheter skall dis-

kuteras där de sker och där de har en 
påverkan, så han har en vision att ska-
pa en opolitisk och öppen demokratisk 
mötesplats som en arena för dialog, ut-
byte och oväntade möten med fokus på 
södra Sverige och Östersjöregionen. 

Vem står bakom Ystad Summit?
Ystad Summit drivs av Y-Event AB och 
är ett initiativ från Ystads IF Handboll-
förening. Ny ordförande för styrelsen 
är sedan januari Pia Jönsson Rajgård, 
interims-vd för Visit Skåne och tidiga-
re vd för Business Region Skåne. Öv-
riga ledamöter i Ystad Summits styrel-
se är Sverker Göranson, tidigare ÖB; 
Jessica Malm, HR-chef i Sparbanken 
Syd; Oscar Hugoson, vd för Scanfill; Jo-

han Mars Österberg, näringslivschef 
Ystads kommun; och Mats Persson, vd 
för byNordic och ordförande för Ystads 
IF Handbollsförening.

Om du är intresserad av att delta ge-
nom att anordna ett seminarium eller 
annat arrangemang så finns mer infor-
mation och kontaktuppgifter på 
ystadsummit.se. Där finns också mer 
information och nyheter för alla som är 
intresserade av att besöka Ystad Sum-
mit som åhörare.

JOHAN FOLIN
PR-konsult,  
Progress PR  

Öresund AB
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