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N
är Nature Biotechnology 
World Review damp ned 
i brevlådor världen över i 
början av sommaren var det 
därför kanske ingen som 

höjde på ögonbrynen över att de nordiska 
länderna toppade rankningen över 
ledade nationer inom bioteknologisk 
forskning och utveckling.

Sverige kom in som tvåa, medan 
grannarna Danmark, Finland och Norge 
kvalade in på plats fem, nio och 13. Island 
i sin tur fick förstaplats i underkategorin 
länder utan börsnoterade bioteknik-
bolag.

Hos oss på SwedenBIO, 
branschorganisationen för svensk 
life science, vet vi sedan länge att de 
nordiska länderna står sig väl globalt 
när det kommer till innovation och 
forskning. 

Så starka som vi må vara som enskilda 
länder är Norden dock flerfalt mer 
slagkraftigt som en gemensam life 
science region. Tillsammans kan vi 
mäta oss med globala tungviktare inom 
branschen som hubbarna på till exempel 
USA:s öst- och västkuster.

Detta är tydligt inte minst i 
sammanhang där globala aktörer 
samlas; I juni anordnade över 100 
nordiska representanter en gemensam 
nordisk paviljong vid BIO International 
Convention i Kalifornien – världens 
största life science konferens. I slutet 
av september samlar i sin tur Nordens 
största life science konferens, Nordic 
Life Science Days, över 100 delegater 
från USA och flertalet dedikerade 
landspaviljonger. 

Att Norden kittas ihop i tätare 
samarbeten inom forskning och 
utveckling är dock inte bara en fråga 
om internationell konkurrenskraft, här 
finns också stora fördelar för folkhälsan i 
regionen. 

I början av året startade till exempel de 
nordiska regeringarna en pilotstudie 
för att undersöka samarbete kring 
innovation och produktion av vacciner. 
I Sverige fick Vinnova uppdraget att 
kartlägga resurserna för detta över 
Norden. När de i början av sommaren 
la fram resultaten var det tydligt att de 
nordiska länderna skulle dra fördel av att 
samordna framtagningen av vaccin. 

Pilotstudiens resultat stannar dock inte 
vid vacciner. Här påvisas att vi kan vinna 
på att samordna resurser över Norden i 
frågor som rör kompetens, tillgångar och 
infrastruktur. Även inom finansiering, 
leveranskedjor, kompetensutveckling 
och kliniska prövningar finns potential 
för samarbete. 

Sverige har mycket att stoltsera 
med när det kommer till forskning och 
innovation. Det har även grannländerna. 
Tillsammans kan vi höja potentialen 
flerfaldigt. Starkare samarbeten över de 
nordiska gränserna skapar definitivt en 
helhet som är avsevärt större än summan 
av delarna.

Nordiskt samarbete gör helheten 
större än summan av delarna
Det är ingen hemlighet att Sverige och grannarna i Norden kan skryta 
med ett gott innovationsklimat inom teknologi och vetenskap. De 
nordiska länderna håller ofta varandra sällskap högt upp i global statistik 
om allt från innovationskraft till folkhälsa och levnadsstandard.

Återvinn gärna tidningen
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PharmaRelations
Vi erbjuder lokal expertis med nordisk 
räckvidd inom life science.
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Studsvik
Läs om det enda privatfinansierade 
kärnkraftslaboratoriet i världen. 
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Ken Hygiene Systems
En helhetslösning från projektering till 
installation, driftsättning och validering 
för life science bolag. 

Alexandra 
Hoegberg
Director of 
Communications 
SwedenBIO

Sverige har mycket att 
stoltsera med när det 
kommer till forskning 
och innovation.

Text 
Alexandra 
Hoegberg
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Preliminärt ser vi en 
kraftförbättring på 
27 procent efter sex 
veckors användning 
av Carbonhand hos 
en patientgrupp som 
haft sin handskada i 
genomsnitt tio år
Petter Bäckgren

Innovation ökar livskvaliteten 
för individer med 
nedsatt greppförmåga

Petter Bäckgren
Vd 
Bioservo 
Technologies
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Denna artikel är i samarbete med Bioservo Technologies.

För att veta mer, 
skanna QR-koden 
eller besök:
bioservo.com/

B
ioservo Technologies 
grundades 2006. Det är ett 
världsledande företag inom 
bärbara, muskelförstärkande 
exoskelett för människor 

som behöver extra styrka och uthållighet. 
Upphovsmän och medgrundare till 
Bioservo är Hans von Holst, professor 
i neurokirurgi samt Jan Wikander 
mekatronikprofessor vid KTH. Resultatet 
av deras gemensamma innovationsarbete 
var den kraftförstärkande handsken 
Carbonhand.

Carbonhand är aktivitetsstyrd och 
följer kroppens eget rörelsemönster. 
Ambitionen är att Carbonhand ska 
upplevas som en integrerad del av den 
egna kroppen som blir aktiverad intuitivt 
av användarens egna rörelser. 

Handske med tryckkänsliga sensorer
–Carbonhand baseras på vår prisbelönta 
och patenterade SEM-Teknologi (Soft 
Extra Muscle). Den innebär att det sitter 
tryckkänsliga sensorer på fingrar och i 
handflatan i en tunn trefingershandske 
som känner av när användaren försöker 
greppa någonting. Ett avancerat 
kontrollsystem aktiverar motorer som 
drar i konstgjorda senor som går ut i 

fingertopparna. Handsken hjälper då 
till att greppa föremålet. Ju hårdare 
användaren försöker greppa, desto 
mer kraft hjälper systemet till med, 
säger Petter Bäckgren, vd på Bioservo 
Technologies.

För ett par veckor sedan lanserade vi 
Carbonhand 2.0 för den europeiska 
marknaden, och den har redan fått ett 
fantastiskt gensvar från både terapeuter 
och användare. Under nästa år kommer 
vi introducera Carbonhand på den 

amerikanska Life Science marknaden.
–Vi har även ett affärssegment 

med fokus på att minska risken för 
förslitningsskador i industrin. Här har 
vi rönt stora framgångar i bland annat 
Frankrike och USA. På sikt planerar 
vi även att utveckla produkter för 
privatmarknaden, säger Petter Bäckgren. 

Ökad självständighet och livskvalitet
En klinisk studie som genomförts under 
flera år avslutas i september 2022. 
Preliminära resultat visar på kraftigt 
förbättrad handfunktion efter att ha 
använt Carbonhand under en period. 

–Preliminärt ser vi en kraftförbättring 
på 27 procent efter sex veckors 
användning av Carbonhand hos en 
patientgrupp som haft sin handskada i 
genomsnitt tio år. Studien visar också på 
långsiktiga terapeutiska effekter. Med 
Carbonhand får användarna ett starkare 
och uthålligare handgrepp. De kan 
utföra dagliga aktiviteter såsom att äta 
själva, laga mat och göra aktiviteter med 
barnen. De leder till ökad självständighet 
och livskvalitet, säger Petter Bäckgren 
och fortsätter, genom att patienten kan 
utföra träningen med handsken hemma 
blir träningen betydligt effektivare och 
mer kostnadseffektiv för samhället.
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Många människor har en nedsatt handfunktion orsakat av sviterna efter en stroke, en neurologisk sjukdom eller en 
traumatisk händelse. En nedsatt handfunktion gör att man inte kan utföra dagliga aktiviteter själv och blir beroende av 
assistans eller anhöriga för att hantera sin vardag. Det svenska Life Science bolaget Bioservo har utvecklat Carbonhand, 
en kraftförstärkande handske som hjälper individer att återfå sin handfunktion och självständighet.

Text Annika Wihlborg
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De regula-
toriska kraven 
på världens 
marknader har 
ökat, då gäller det 
att kunna sin sak.
Fredrik Anjou

Det finns mängder av 
vassa konsultföretag 
inom life science-sektorn 
med spetskompetens 
inom ett specifikt område. 
Nordiska PharmaRelations 
sticker ut genom att hålla 
kunden i handen under 
hela processen, från 
etablering och lansering till 
expandering. 

N
är ett läkemedelsföretag 
vill in på den nordiska 
marknaden, kan 
behoven spänna över 
ett stort område. Från 

marknadsanalys och prissättning, till 
kliniska studier och rapportering av 
biverkningar. Inte minst är rekrytering 
av exempelvis säljare en central del i 
processen. Det vet konsultföretaget 
PharmaRelations, som bistår sina kunder 
med kunskap i alla led.

– De regulatoriska kraven på 
världens marknader har ökat, då 
gäller det att kunna sin sak. Där har vi 
expertkompetensen. Lika viktig är den 
kommersiella sidan för att nå ut med 
sin produkt. Vi tillsätter rätt person 
på rätt plats och i rätt tid för att främja 
kundföretagets utveckling, säger Fredrik 
Anjou, vd på PharmaRelations.

Från ax till limpa
Från början var PharmaRelations 
ett renodlat rekryteringsbolag, men 
tillhandahåller nu även konsulter. Dessa 
kan hjälpa kunder på heltid eller deltid 

Lokal expertis och 
nordisk räckvidd

beroende på behov. Kunden kan även 
outsourca delar av sin verksamhet till 
PharmaRelations. Detta sammantaget 
gör att företaget nu har en tillväxttakt 
på 30 procent varje år. Företaget är en 
partner till life science-bolag verksamma 
inom läkemedel, medtech och biotech. 

– Vi är Nordens bredaste 
kompetenshub för life science-frågor, 
en fullservicepartner som täcker 
kundföretagets kunskapsglapp. 

Uppdrag i alla storlekar
Fördelen med en så kallad one-stop-shop 
är att kunden får samlad kompetens 
hos en partner, jämfört med att ta in 
flera konsulter. Det betyder inte att man 
behöver köpa in många tjänster.

– Kunden kan välja att anlita 
PharmaRelations på timbasis eller för ett 
större projekt som löper under flera år. 
För oss är det viktigt att sälja förtroende. 
Vi är ödmjuka inför det faktum att 
över 200 verksamheter har valt oss och 
kontaktar oss på nytt när de ställs inför 
nya utmaningar, säger Fredrik Anjou.

En stabil arbetsgivare
PharmaRelations har kontor på sju orter 
i Norden. Av de 260 medarbetare är en 
stor andel uthyrda till kunderna. Det gör 
företaget, enligt Fredrik Anjou, till en 
dynamisk arbetsplats.

– Vi kan erbjuda nya utmaningar och 
nya uppdrag till våra anställda. Det 
upplever många som spännande och 
attraktivt. Vårt humankapital är det 
viktigaste vi har. Tack vare vår stora 
kundbas är vi en stabil arbetsgivare som 
skapar möjligheter för våra medarbetare 
att utvecklas i olika företag med olika 
kulturer. Vi strävar efter att vara den 
mest eftertraktade arbetsplatsen inom 
life science i Norden, det har vi en stor 
möjlighet att bli. Vi har inte nått de allra 
högsta resultaten i GPTW*-certifiering 
än, men det är vår absoluta ambition.

Fredrik Anjou
Vd 
PharmaRelations

Text 
Ulrika Fallenius

Fo t o
Sara Landstedt på 
Dayfotografi

Om PharmaRelations

Kontor: Sju kontor i Sverige, Danmark, Finland och 

Norge.

Kundbas: 205 företag per år.

Medarbetare: 260 i norden.

Försäljningen: 209 miljoner kronor under 2021

Kundlojalitet enligt NPS (Net Promoter Score): 60

Utmärkelser: Utsedd vid sju tillfällen till Dagens 

industri Gasellföretag och vid ett tillfälle som 

danska BørsensGasellföretag, en rankning av det 

respektive landets mest framgångsrika företag.

*GPTW delar varje år ut kvalitetsutmärkelsen 

”Great Place to Work” baserad på resultat i 

medarbetarundersökningar. PharmaRelations har 

blivit certifierade i Sverige, Danmark och Finland. 

Resultaten används för att se förbättringspotential 

och kunna attrahera de bästa konsulterna.

Denna artikel är i samarbete med PharmaRelations.

Skanna QR-koden 
och besök Pharma-
Relations hemsida 
för att veta mer:
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Så kan Nanologica effektivisera 
tillverkningen av insulin

I den bästa av 
världar hade man 
inte behövt våra 
produkter. Men 
det är snarare 

tvärtom. 

Antalet diabetiker i världen 
ökar hela tiden och i framför 
allt Asien har många inte 
råd med insulin. Nu hoppas 
Nanologica kunna bidra till 
att sänka priset. Bolagets 
silika, som renar insulinet, 
kan i vissa fall sänka 
insulintillverkarnas kostnad 
för rening av insulinet med 50 
procent.

V
år grundteknik och 
förmåga att tillverka 
silika sparar pengar inom 
läkemedelsproduktion. 
Vilket är jätteviktigt för 

behandlingen av diabetiker framförallt 
i Asien, säger Andreas Bhagwani, vd på 
Nanologica.

Om ungefär 25 år tror man att antal 
diabetiker har fördubblats runt om i 
världen. Det är huvudsakligen i Asien 
det ökar. Där är långt ifrån alla patienter 
behandlade eftersom insulin inte finns 
tillgängligt till ett tillräckligt lågt pris. Det 
är dock på väg att bli förändring på den 
fronten. Nanologica kan med sin silika 
effektivisera tillverkningen av insulin på 
flera sätt. I förlängningen kan det göra 
medicinen billigare, vilket i sin tur kan 
rädda liv.

– Vår nyckelmarknad är de platser i 
världen som inte har tillgång till insulin 
av kostnadsskäl. Vi har en grundteknik 
som vi har forskat på väldigt länge. Den 
kan användas vid rening av alla typer 
av diabetesläkemedel, säger Andreas 
Bhagwani.

Sänker produktionskostnaden
Det finns lagstiftat att insulin ska ha 
minst 99,2 procents renhet när man 
injicerar det i kroppen. För att uppnå den 
renheten behöver insulinet renas flera 
gånger. Nanologica har visat att de kan 
nå en renhet på 99,5 procent genom att 
rena två gånger medan konkurrenterna 
behöver tre gånger.

– Exemplet visar att våra produkter 
renar mer effektivt, vilket sänker 
produktionskostnaden. Att gå från 
tre till två reningar innebär massiva 
besparingar för våra kunder. Med 
färre reningscykler används dessutom 
mindre lösningsmedel vilket är bra ur 
miljösynpunkt, säger Andreas.

Andreas Bhagwani
Vd 
Nanologica

En annan fördel med Nanologicas silika 
är hållbarheten. Silikan kan beskrivas 
som en förbrukningsvara som har 
en viss livslängd. Tester har visat att 
Nanologicas silika har bättre hållbarhet 
än konkurrenternas och kan användas 
vid fler cykler.

Har redan fått beställningar
Under de senaste åren har en rad olika 
insulintillverkare testat Nanologicas 
silika. Flera av dem är intresserade av att 
beställa produkten. Vissa har redan lagt 
beställningar.

– Vi har tidigare inte haft produktion 
i tillräckligt stor skala, men nu är vår 
nya fabrik klar. De första produkterna 
går iväg därifrån under hösten, säger 
Andreas.

Produkter som förhoppningsvis kan göra 
att fler diabetiker i Asien har råd med 
insulin.

– Vi verkar inom ett område där det, 
tyvärr ur folkhälsoperspektiv, kommer 
att behövas väldigt mycket medicin 
under en väldigt lång tid. I den bästa 
av världar hade man inte behövt våra 
produkter. Men det är snarare tvärtom. 
Antalet diabetiker ökar hela tiden, säger 
Andreas.

Han tror att reningstekniken som 
Nanologica använder sig av i framtiden 
kommer att göra nytta även vid andra 
typer av sjukdomar än diabetes.

– Många moderna läkemedel som man 
introducerar nu behöver den här 
typen av teknik för att rena 
produkten,säger Andreas.

Text 
Johannes Hägglund

Foton
Nanologica

Lär mer på 
nanologica.com/
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Denna artikel är i samarbete med Nanologica.

Företrädesemission

Syfte
Att finansiera intensifierade satsningar 
och investeringar inom affärsområdet 
preparativ kromatografi

Teckningsperiod
21 september - 5 oktober 2022

Emissionsbelopp och omfattning
Upp till 9 388 608 aktier, motsvarande 
en emissionslikvid om högst 93 886 080 
SEK före emissionskostnader.

Teckningskurs
10,00 SEK per aktie

Handelsplats
Nasdaq Stockholm
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V
iktigt att stärka den 
nationella samordningen

Jenni Nordborgs uppgift 
är att stärka den nationella 
samordningen inom life 

science-området och att föra dialog med 
industri, akademi och offentlig sektor.

– Vi har utvecklat en nationell strategi, 
som innebär att vi upprättat strukturer 
för samverkan, både nationellt och 
regionalt. En samverkansgrupp, tillsatt 
av regeringen, har aktivt arbetat med 
hur de själva kan bidra, men även givit 
konkreta förslag till regeringen, berättar 
Jenni Nordborg. Samverkansgruppen 
har bestått av representanter från hela 
life science-sektorn. Den nationella 
life science strategin omfattar totalt 30 
punkter inom 8 prioriteringsområden 
där förändring är särskilt angelägen. 
Hittills har regeringen genomfört ett 70- 
tal olika insatser för att möta de 30 olika 
punkterna i strategin. 

”Sveriges myndigheter ligger i 
framkant inom life science och det är 
både en konkurrensfördel och en viktig 
faktor för att kunna bidra till en hållbar 
utveckling”

Fler konkreta insatser krävs
– Det är viktigt att bygga vidare på 
samverkanskulturen och fortsätta göra 
konkreta insatser som vässar Sverige 

Sverige satsar stort 
inom life science
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Life science innefattar 
allt som främjar hälsa 
och livskvalitet hos 
befolkningen, stärker 
Sveriges konkurrens-
kraft och utveckling 
inom främst läkemedel, 
diagnostik och 
medicinteknik, samt 
bidrar till att säkerställa 
ekonomiskt välstånd. 

Life science-kontoret 
på Regeringskansliet är 
en samordningsfunktion 
mellan Social-, 
Utbildnings och 
Näringsdepartementet.

De senaste åren har regeringen satsat 
mycket på life science, ett område där 
Sverige ligger i framkant. 
-Regeringens ökade satsningar inom 
life science är viktiga för att långsiktigt 
föra utvecklingen framåt, säger Jenni 
Nordborg, life science-samordnare på 
Regeringskansliet.

Text Jenny Levin

JENNI NORDBORG

VAD ÄR LIFE SCIENCE?



77Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Läs mer på folkhalsasverige.se

inom life science, menar Jenni Nordborg. 
Ett exempel är den innovationshub 
som startats tillsammans med NorthX 
Biologics, som skapar en öppen arena 
för utveckling av nya produkter inom 
genterapi- området, vaccin och andra 
biologiska läkemedel. 

Genomic Medicin Sweden är 
ytterligare ett exempel. Det är 
en nationell infrastruktur för 
precisionsmedicin inom genetisk 
diagnostik och behandling. Målet är att 
alla Sveriges regioner ska arbeta på ett 
likvärdigt sätt.

– Det kommer bli avgörande hur vi 
arbetar med hälsodata, att vi utvecklar 
de ramverk och regelverk vi har på ett 
tryggt och säkert sätt, och bättre nyttja 
datadriven innovation. Att fortsätta 
utveckla precisionsmedicin med bättre 
individanpassad sjukvård både på 
samhällsnivå och för individen kommer 
vara viktigt när vi ser framåt. Även 
hållbarhet är en viktigt fråga – både 
ekonomisk, social och ekologisk. Vi 
måste visa att Sverige ligger i framkant, 
men det krävs fler insatser, menar Jenni 
Nordborg.

”Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att Sverige ska vara en stark life science-
nation som står sig i den internationella 
konkurrensen”

– Life science sektorn i Sverige är en 
av våra basnäringar. Produktionen av 
läkemedel, medicinteknik och bioteknik 
står för en stol andel av vår export och 
är en väldigt värdeskapande industri. 
Våra internationella samarbeten är 
betydelsefulla, som exempelvis det 
avtal som slutits mellan Sverige och 
Storbritannien, som innebär att länderna 
är fortsatt starka samarbetspartners 
inom life science-sektorn, avslutar Jenni 
Nordborg.

Life science sektorn 
i Sverige är en av 
våra basnäringar. 
Produktionen 
av läkemedel, 
medicinteknik och 
bioteknik står för 
en stol andel av vår 
export och är en väldigt 
värdeskapande industri.
Jenni Nordborg,
life science-samordnare,
Regeringskansliet
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A
PH är precis som ett 
vanligt högt blodtryck 
fast i lungcirkulation. Det 
uppkommer när blodkärlen 
i lungans kretslopp drar 

ihop sig akut och då orkar ofta inte höger 
hjärthalva pumpa tillräckligt, så kallad 
hjärtsvikt som är ett tillstånd med hög 
dödlighet. Ett effektivt läkemedel för 
APH, som vi hoppas att vårt Supernitro 
ska bli, skulle kunna minska ett stort 
lidande och spara hundratusentals liv 
varje år, menar Per Agvald, vd Attgeno. 

Idag är ett stort bekymmer inom vården 
att det inte finns effektiva och säkra 
läkemedel för APH.

– APH kan i princip drabba vem som 
helst, när som helst. Idag när vården 
kan behandla fler och fler äldre för svåra 
sjukdomar ökar också fallen av APH, 
säger Christofer Adding, medicinsk chef 
Attgeno.

APH medför ökad dödlighet
Vissa löper större risk att drabbas, 
exempelvis patienter med blodproppar, 
personer som utsatts för akut trauma 
eller svår infektion eller personer som 
genomgår hjärtkirurgi. 

– Det finns även en ökad risk hos alla 
patienter som genomgår större kirurgiska 
ingrepp. APH vid infektion är vanligt, 
exempelvis har en svensk studie* visat 
att en tredjedel av de patienter som 
drabbades av covid och hamnade på 
intensiven fick APH och hos dessa var 
dödligheten efter tre veckor cirka sex 
gånger högre än hos de som inte drabbats 
av APH, berättar Christofer Adding. 

Attgeno har sedan starten fokuserat 
på forskning och utveckling av NO-
donerande läkemedel. Som den nya 
läkemedelskandidaten Supernitro som 
det nu påbörjats studier av på patienter 
vid två hjärtkirurgikliniker i Sverige. 

– Genom vår forskning har vi kunnat 
visa att om man tillför NO, en gas som 
också produceras av kroppen själv, via 
en kontinuerlig intravenös infusion av 
Supernitro så frigörs NO så snabbt att 
huvuddelen av effekten sker på kärlen 
i  lungcirkulationen varvid risken för 
biverkningar minimeras. Vi ser med stor 
tillförsikt fram mot de fortsatta studierna 
och målet är att få ut Supernitro på 
marknaden inom de närmsta åren, 
avslutar Per Agvald.

Idag finns det ingen effektiv och säker behandling för de patienter 
som drabbas av Akut pulmunell hypertension, APH. Ett tillstånd 
som drabbar cirka 10 – 30 procent av de patienter som vårdas på 
intensivvården och som ofta leder till allvarliga komplikationer och dödsfall. 
En svensk innovation kan nu på sikt göra stor skillnad för dessa patienter. 

Unik svensk innovation 
kan minska dödsfall 
inom intensivvården
Text Camilla Randerz Cevung

Om Attgeno

Attgeno AB är ett privatägt svenskt 
utvecklingsbolag för läkemedel med 
syfte att kommersialisera upptäckten av 
innovativa och effektiva NO-donerande 
läkemedel. Företagets ledande 
läkemedelskandidat Supernitro (PDNO) 
är för närvarande i tidig (fas 2 ) klinisk 
utveckling.

För mer information hänvisas till 
www.attgeno.com

*En studie från nya Karolinska Sjukhuset visar 
att nästan en tredjedel av covidpatienterna som 
krävde intensivvård drabbades av APH. Efter 
tre veckor var dödligheten hos dessa patienter 
cirka sex gånger högre än hos de som inte hade 
drabbats av APH.

Denna artikel är i samarbete med Attgeno.
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APH orsakas av att blodkärlen i lungorna drar ihop sig, vilket kan leda till livshotande hjärtsvikt när 
högerkammare pga ökat motstånd inte längre förmår pumpa tillräckliga blodvolymer.
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Kärnkraften är 
viktig för att uppnå 

klimatmålen och 
samtidigt klara 

energiförsörjningen i 
Sverige och 

många andra länder
Camilla Hoflund

För 75 år sedan startade 
AB Atomenergi, det som 
idag är Studsvik. Från 
början fokuserade Studsvik 
på att vara med och 
bygga upp det svenska 
kärnkraftsprogrammet. Idag 
har bolaget över 500 anställda 
i flera europeiska och asiatiska 
länder samt i USA. 

I världen finns det ca 450 
kärnkraftsreaktorer. Ca hälften 
av dessa använder Studsviks 
mjukvaror. Det är en av 
teknologierna som Studsvik har 

utvecklat för att kärnkraftverk ska få ut 
mesta möjliga nytta av bränslet. 

Privatfinansiering ställer högre krav
Inom kärnkraftsindustrin är det normala 
att forskningslaboratorier får en stor del 
av finansieringen från staten. Studsvik är 
det enda kärnkraftslaboratoriet i världen 
som är helt privatfinansierat. Det sätter 
press på att vara mycket innovativ. 

 – Vi har inget annat att välja på än 
att hela tiden lyssna till vad kunderna 
efterfrågar. Vi arbetar effektivt i tydligt 
definierade projekt, berättar Joakim 
Lundström som är Affärsområdeschef för 
Bränsle- och materialteknik.

Viktigt internationellt nätverk
Studsvik har ett stort internationellt 
nätverk och bara i Sverige arbetar 17 olika 
nationaliteter i bolaget. För att hitta rätt 
kompetens berättar Joakim Lundström 
att man har dammsugit världen efter 
kompetens. Många av medarbetarna har 
doktorerat. 

– Här arbetar människor med unika 
kompetenser och stort intresse för det de 
gör, konstaterar han.   

Han har ofta hört av kollegorna att 
något som är attraktivt med att arbeta 
på Studsvik är att här får man bidra 
och göra skillnad. Som på många bolag 
från Sverige är det dessutom en platt 
organisation.

Intressanta arbetsuppgifter och 
tillräcklig frihet i arbetet är anledningar 
till att många av världens främsta 
experter inom det här området valt att 
arbeta för just Studsvik. 

Bidrar i avfallsfrågan
Mikael Karlsson, Affärsområdeschef för 
Avfallsteknik, förklarar att i kärnkraftens 
barndom diskuterades knappt 
avfallshantering, vilket känns igen 
från övrig industri och även hur vi som 
privatpersoner hanterade avfall för 50-60 
år sedan. Idag hanteras avfallsfrågan på 
ett helt annat sätt redan från start. 

–Numera tillåter inte myndigheterna 
att ett kärnkraftverk byggs om inte 
avfallsfrågan är hanterad, berättar Mikael 

Studsvik, en global aktör som 
optimerar kärnkraften

Karlsson. Studsvik har expertis och 
erfarenhet av hur man effektivt och på 
ett bra sätt kan hantera och behandla 
radioaktivt avfall, både äldre och nytt 
avfall. Avfall som har genererats, som 
genereras och som uppstår vid rivning 
tas om hand enligt dagens principer, 
dvs hållbarhet och avfallshierarkier och 
vi känner att vi verkligen gör nytta för 
samhället.

Studsvik har även sjukhus och 
universitet som kunder. De liksom 

Camilla Hoflund
Koncernchef och vd 
Studsvik

Mikael Karlsson, 
Affärsområdeschef
Avfallsteknik
Studsvik

Joakim Lundström
Affärsområdeschef 
Bränsle- och 
materialteknik 
Studsvik

kärnkraftverk arbetar med radioaktiv 
strålning och behöver hjälp med 
avfall och med dokumentation inför 
myndighetens godkännande att en 
anläggning är ren när de upphört med 
sin verksamhet. 
 
Komplexa simuleringar för säkerhet
Studsvik simulerar och analyserar hur 
material och bränslen beter sig i reaktorn 
för att förbättra och effektivisera 
i kärnkraftverket samt för att öka 
säkerheten. Programvarorna kan även 
användas för att optimera bränslet vid 
mellanlagring och slutförvarssituationer. 
Bränsle och material i reaktorer behöver 
klara extrema krav och Studsviks 
verksamhet är mycket viktig för att 
säkerställa detta och lär oss hur vi kan 
optimera kärnkraften och göra den ännu 
säkrare.

–Kärnkraften är viktig för att uppnå 
klimatmålen och samtidigt klara 
energiförsörjningen i Sverige och 
många andra länder. Studsvik stödjer 
med samtliga erbjudanden en hållbar 
utveckling av kärnkraftsindustrin, 
säger Camilla Hoflund, koncernchef för  
Studsvik. 

Text 
Lars Carlén
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Denna artikel är i 
samarbete med 
Studsvik.
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KRÖNIKA

Text Anders Blanck

Mitt råd till Ulf 
Kristersson under en 
mandatperiod med 
borgerlig regering är 
att satsa på att få Life 
Science-sektorn att 
växa – det ger såväl 
samhällsekonomisk 
tillväxt som bättre 
folkhälsa.
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n lång och intensiv valrörelse 
är nu över, och när jag skriver 
dessa rader står det klart att 
det blir maktskifte och att en 
ny borgerlig regering kommer 

att tillträda. Liksom inför tidigare val var 
hälso- och sjukvården utifrån väljarnas 
perspektiv även denna gång en av de 
viktigaste valfrågorna. Men särskilt 
efter sommaren känns det som att det 
som dominerat all politisk debatt har 
varit energikris och kriminalitet, samt 
i viss mån klimatkris och annalkande 
lågkonjunktur. Den samlade bilden har 
blivit att kaos råder i Sverige och att 
framtiden kan bli än värre.

Om jag istället vänder blicken inåt Life 
Science-branschen ser jag något helt 
annat. För några veckor sedan kom 
statistik från SCB som visade att Sverige 
exporterade läkemedel för 70 miljarder 
kronor under första halvåret i år, en 
ökning med 38 procent jämfört med förra 
året. Läkemedel befäster sin ställning 
som en av våra största och viktigaste 
exportvaror, som genererar ett mycket 
högt förädlingsvärde och därmed bidrag 
till samhällsekonomin.

Jag ser också att läkemedelsföretagen 
nu i en allt snabbare takt kan lansera 
behandlingar som innebär medicinska 
genombrott, inom exempelvis olika 
cancersjukdomar och vissa sällsynta 

sjukdomar där patienter tidigare 
endast kunnat erbjudas symtomatisk 
behandling. Det handlar ofta om 
precisionsmedicin där hälso- och 
sjukvården via avancerad diagnostik och 
analys med betydligt större träffsäkerhet 
kan behandla precis rätt patienter.

Sverige har också bättre 
grundförutsättningar än de flesta andra 
länder att växa inom Life Science. Vi har 
världsledande akademisk medicinsk 
forskning och stora internationella 
läkemedelsföretag med såväl forskning 
och utveckling som produktion förlagd i 
landet. Och även om vårddebatten oftast 
handlar om köer och personalbrist har vi 
i grunden en hälso- och sjukvård av hög 
internationell klass.

Läkemedelsbranschens råd till nya regeringen

Fortsätt och intensifiera satsningen på ett Life Science-kontor i 
Regeringskansliet och en uppgraderad nationell strategi med handlingsplan. 
Det krävs mer resurser för att ta igångsatta åtgärder vidare.

Den statliga styrningen av hälso- och sjukvården måste bli tydligare, 
bland annat när det gäller implementeringen av precisionsmedicin. Staten och 
regionerna måste tydligare komma överens om vem som gör vad.

Satsa på att locka mer högteknologisk läkemedelsproduktion till Sverige. 
Det ger stora samhällsintäkter och bidrar till global grön omställning.

Se till att få ordning på hälsodataområdet med modern lagstiftning och 
tydlig ansvarsfördelning. I dag kan inte Sverige utnyttja våra potentiella styrkor 
på området.

Satsa på 
Life Science 
– det kommer 
löna sig

Anders Blanck
Vd
LIF - de forskande 
läkemedelsbolagen
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Anna-Lena
Zackrisson
Försäljnings-
ansvarig 
Life Science
Ken Hygiene 
Systems

Carl-Magnus 
Högerkorp
Vd
Cyxone
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F
ör två år sedan lyfte KEN 
HYGIENE SYSTEMS 
blicken mot Life Science 
marknaden. Idag är den 
första pharmaautoklaven 

installerad och håller på att driftsättas 
på Vecura inom Karolinska Centrum 
för Cellterapi (KCC) vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. 
Vecura är den största GMP-anläggningen 
inom offentlig sektor i Sverige och 
erbjuder expertis inom regulatoriska 
frågor, renrumsproduktion och 
kvalitetsanalys, berättar docent Pontus 
Blomberg, verksamhetschef för KCC.
 
Förra året vann KEN HYGIENE 
SYSTEMS en offentlig upphandling i 
samarbete med den 60 års jubilerande 
autoklavtillverkaren MATACHANA. 
Deras nya MPHS-serie har en helt 
ny design baserad på de standarder 
och riktlinjer som är mest erkända 
inom farmaceutisk tillverkning. Ett 
utomordentligt bra val för Vecuras 
verksamhet, intygar David Pastor, 
International Sales Director, Life Science 
at MATACHANA. 

En helhetslösning för flera branscher
KEN HYGIENE SYSTEMS är en av 

D
e läkemedelsbehandlingar 
som RA-patienter 
erbjuds genererar ofta 
biverkningar, exempelvis 
svårartad ryggsmärta 

och magproblem. Statistiken säger 
dessutom att drygt femtio procent 
av RA-patienterna inte har någon 
nytta av de  läkemedel som vanligtvis 
förskrivs i sjukdomens tidiga faser. 
Det är angeläget att dessa patienter får 
tillgång till nya behandlingsalternativ i 
sjukdomsförloppets tidiga faser, säger 
Carl-Magnus Högerkorp, vd på Cyxone.

världens mest innovativa tillverkare 
av professionella lösningar för 
rengöring och desinfektion och har 
kunder på sjukhus, laboratorier, 
restauranger samt inom läkemedels- 
och livsmedelsindustrin världen över. 
Genom vårt unika samarbete med 
MATACHANA möter vi efterfrågan på 
att leverera kompletta lösningar inom 
såväl rengöring och desinfektion som 
sterilisering, säger Sara Roosvall, VD för 
KEN HYGIENE SYSTEMS, Sverige.

Med utgångspunkt i FN:s världsmål
Genom högt ställda mål med 
utgångspunkt i FN:s Världsmål tar 
såväl KEN HYGIENE SYSTEMS som 
MATACHANA ansvar för miljön genom 
hållbar utveckling och tillverkning med 
fokus på återanvändbara material samt 
vatten- och energibesparande system.

KEN HYGIENE SYSTEMS erbjuder er 
en helhetslösning från projektering till 
installation, driftsättning och validering. 
För att ytterligare bredda både 
kompetens och det geografiska läget så 
samarbetar vår egen serviceorganisation 
med olika partners, berättar Christer 
Jörmalm, Service- och Utbildningschef 
för KEN HYGIENE SYSTEMS, Sverige.

Till skillnad mot många andra 
preparat på marknaden är Cyxones 
läkemedelskandidat inte ett biologiskt 
läkemedel. Fördelen med detta är att 
patienterna inte riskerar att utveckla 
immunitet mot behandlingen och 
samtidigt undvika injektioner.

– En behandling i tablettform ger 
patienterna större frihet att själva ta 
kontroll över sin sjukdom. Vår vision 
är att utveckla behandlingsformer 
som ska kunna skjuta upp eller helt 
förebygga patientens behov av biologiska 
läkemedel och märkbart förbättra 
patienternas livskvalitet. 

Behandlar grundorsakerna
Makrofager är en typ av cell som spelar 
en viktig roll i kroppens immunsystem. 
I 20 års tid har vetenskapen känt 
till sambandet mellan överaktiva 
makrofager och uppkomsten av RA. 
Cyxones läkemedel kan bli först på 
marknaden att inrikta sig på att specifikt 
dämpa inflammatoriska makrofager.

– Vårt preparat utvecklas för att 
slå mot orsakerna till RA och verkar 
betydligt bredare än andra läkemedel på 
marknaden.

Cyxones läkemedelskandidat befinner 
sig för närvarande i en fas 2B-studie och 
har väckt stort intresse bland globala 
läkemedelsbolag.

KEN HYGIENE SYSTEMS väg 
till life science-marknaden
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Denna artikel är i samarbete med Ken Hygiene Systems.

Välkommen att 
kontakta 
Anna-Lena 
Zackrisson 
försäljnings-
ansvarig för Life 
science inför ert 
nästa projekt.
+46 725338844
alz@ken.se

Läs mer på:
ken.se/

INNOVATIVT SVENSKT LÄKEMEDEL 
FÖR RA-PATIENTER

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk 
inflammatorisk folksjukdom med miljontals 
diagnostiserade patienter runtom i världen. 
Behovet av nya behandlingar för dessa 
patienter är omfattande. För denna grupp 
utvecklar nu det Malmöbaserade bolaget 
Cyxone en ny kategori läkemedel med en unik 
verkningsmekanism med potential att ha stor 
inverkan på RA-patienters livskvalitet.

Denna artikel är i samarbete med 
Cyxone.
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Text Pontus Fall



Antaros Medical
Designing and delivering tailored and pioneering 
imaging solutions for drug development is at the 
heart of what we do.

Antarosmedical.com

Imaging 
the future
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