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Forskning och utveckling
Kampen mot
Alzheimers

Skaffa rätt
patent

Alzinova är nära ett vaccin mot den
dödliga demenssjukdomen

Ska din innovation slåss på en global
marknad – eller räcker Sverige?

” Ett träd innehåller
mycket antioxidanter
och ämnen som kan
användas i livsmedel
eller andra industriella
processer i framtiden.”
Lars Järnström, VIPP
Karlstads Universitet
Läs mer på s. 18

Forskare, serieentreprenör
och chef för SciLifeLab.

Mathias Uhlén
Han basar över hundratals forskare och har utmärkta finansieringskanaler. Nu ska han leda Life Science-forskningen mot nya revolutioner.

En innovationspartner
med bredd
Läs mer på almi.se
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Innovationer bygger
Sveriges välstånd
står för så mycket som tre fjärdedelar av produktivitetsutvecklingen – som i sin tur utgör grunden
för långsiktig tillväxt. Det är alltså
ingen överdrift att påstå att en god
jordmån för innovationer är avgörande för möjligheterna att skapa
välstånd i framtiden.
Sveriges innovationskraft
ligger vid en internationell jämförelse bra till. I en rankning som
EU-kommissionen nyligen presenterade toppar Sverige listan
och vi ligger långt över EU-snittet.
Kunskapsintensiva företag utgör
en stor del av svenskt näringsliv
och vi placerar oss högt när det
gäller andelen av BNP som investeras i forskning.

Så vad finns det att bekymra sig
över? Svaret är att omvärlden förändras i snabb takt och att globaliseringen ställer oss inför nya utmaningar. Globalt läggs en allt
större del av investeringarna inom
forskning och utveckling i nya tillväxtländer som Kina och Indien.
De stora företag i Sverige som står
för merparten av näringslivets investeringar i forskning och utveckling ingår ofta i internationella koncerner och det är inte längre
självklart att dessa företag lägger
sina utvecklingsresurser i Sverige.
Under senare år har vi sett flera
exempel där företag har lagt ner
forsknings- och utvecklings
verksamhet i Sverige, det kanske
mest välkända exemplet är Astra
Zenecas nedläggning av sin forskningsavdelning i Södertälje.
Denna nya verklighet är något

vi måste förhålla oss till. Sverige
behöver vara bäst i världen på någ-

ra få områden för att behålla och
attrahera forskningsinvesteringar.
I regeringens forsknings- och innovationsproposition tas viktiga
steg i den riktningen. Nya medel
satsas på samverkansprogram för
att kraftsamla på svenska styrkeområden. När näringslivets och
akademins investeringar i forskning, utveckling och innovation
grundas på gemensamma priori
teringar skapas en starkare bas för
såväl konkurrenskraftigt näringsliv
som för en konkurrenskraftig akademi med hög attraktionskraft.
Vi behöver också öka samhälls

relevansen i den forskning som
bedrivs på svenska lärosäten.
Forskningen får inte stanna på
universiteten, utan måste på ett
betydligt bättre sätt komma till
nytta i samhället. Därigenom kan
svenska företag få tillgång till
kunskap som kan omvandlas till
produkter som kan säljas på marknaden. Särskilt för små och medel
stora företag som har begränsade
egna forskningsresurser är detta
viktigt. Även i den offentliga sektorn finns behov av ett närmare
samarbete med universitet och
högskolor för att utveckla nya innovationer.

I den bästa av världar skulle denna samverkan mellan lärosäten,
näringsliv och offentlig sektor ske
med automatik utan att någon
statlig innovationspolitik behövdes, men så ser verkligheten inte
ut. Det behövs insatser som kopplar samman lärosäten med företag
och andra aktörer och det behövs
riktade program för behovsmotiverad forskning och innovation. Vi
kan inte heller blunda för det fak-

SISP samlar skrået4
Vd för Swedish Incubators & Science Parks berättar.
Hitta finansieringen6
Staten, stiftelser, näringsliv. Kapitalet har många vägar.

tum att flera andra länder nu satsar stort på innovationspolitik och
har sjösatt ambitiösa program för
att attrahera investeringar från
kunskapsintensiva företag.
Den offentliga sektorn kan också fungera som motor för innovationer. Kommuner och landsting
kan bli bättre på att göra upphandlingar av ny teknik som inte redan
finns på marknaden, så kallad innovationsupphandling. Förutom
att generera nya lösningar som
skapar nytta i välfärden ger det
möjlighet för företagen att
utveckla nya produkter och
tjänster som kan
säljas på en
marknad. Inte minst
inom vård och omsorg finns stor potential för innovationer som kan bidra
till att möta de utmaningar som en
åldrande befolkning innebär.
Om vi satsar på rätt åtgärder
och kraftsamlar inom våra styrke
områden, är jag är övertygad om
att Sverige kan fortsätta att vara
ett ledande forsknings- och innovationsland även i framtiden.

Vaccin mot Alzheimers inom tio år?8
På Alzinova ser man fram emot framtiden.
Mångsysslaren Mathias10
Mathias Uhlén har många järn i elden.
Ta patent på rätt sätt14
Har du koll på hur de skiljer sig åt?
Biotech i startgroparna16
EuropaBio ser stora möjligheter om EU är med på tåget.
Fiberforskning kan lyfta skogen18
På Karlstads universitet är näringslivet med från början.
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söker re gistrator och vd-sekreterare
Stiftelsen för Strategisk Forskning (ssf ) ﬁnansierar

ansvar för ssf :s arkiv och diarium, samt sekreterar

excellent forskning inom naturvetenskap, teknik och

funktionen för vd och kansliet. Tjänsten rapporterar

medicin med 600 miljoner kronor om året.

till vd och är placerad i Stockholm.
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För mer information om tjänsten och s s f ,
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se www.stratresearch.se

efterträdare. I arbetsuppgiften ingår ett övergripande

Sista ansökningsdag är tisdag den 7 maj.

THERE IS NO

QUICK FIX

IN BUSINESS
STEG FÖR STEG MOT
LÅNGSIKTIGA AFFÄRER
Framgångsrika företag drar nytta av sina immateriella tillgångar.
Gör vårt företagstest på prv.se/foretagare och förbättra dina affärer.
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Sveriges inkubatorer och science parks
stimulerar näringslivsutveckling
” Så kallad
’öppen innovation’
blir allt viktigare,
och det kan handla om
samarbeten med kunder,
konkurrenter, akademi och
forskningsinstitut ”

Magnus Lundin, vd för SISP – Swedish Incubators & Science Parks, ser en stor potential i att stimulera småföretagartillväxten från regeringens håll.

Genom att främja affärsutveckling, innovationsprocesser och
kommersialisering av forskning i såväl unga tillväxtbolag som
befintliga företag, bidrar Sveriges 70 inkubatorer och science
parks till att stärka landets attraktions- och etableringskraft.
På så sätt kan Sverige stärka sitt internationella erbjudande.
Sveriges första science park,
Ideon i Lund, etablerades för 30 år
sedan och landets första inkubatorer, som stimulerar affärsutvecklingsprocesser för tillväxtbolag, har
funnits sedan 90-talet. Sedan 1998
driver de den nationella branschföreningen SISP. Alla medlemmar
har en så kallad triple helix-filosofi:
samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, med
uppdrag att verka för lokal och regional näringslivsutveckling.
– Kommuner och regioner är idag

betydligt mer engagerade i näringslivsutvecklingen än tidigare,

säger Magnus Lundin, vd för SISP.
I dag arbetar de mer med att skapa
innovationskraft genom att locka
talang, utveckla gemensamma
projekt, jobba med forskning och
utveckling, samt mötesplatser
med företagsnätverk och affärsutveckling. För att attrahera riskkapital och duktiga människor kommuniceras och paketeras de här
miljöerna på nya sätt.
I dagsläget finns 43 inkubatorer

bland SISP:s medlemmar. De stimulerar affärsutveckling i unga
tillväxtbolag och här finns i dag
runt 800 företag. Science parks är

33 till antalet. Totalt sett inkluderar SISP-medlemmarna inte mindre än 5 000 bolag med närmare
70 000 anställda.
– Det finns en bred bas av små
bolag, och det är ofta de unga och
snabbväxande teknikbolagen som
skapar flest nya arbetstillfällen.
Många framtida tillväxtbolag finns
i den kategorin.
Samtidigt menar Magnus Lundin att Sverige behöver ännu fler
små och medelstora företag som
kan växa och bli stora.
– Det behövs insatser för att
små företag ska bli större. Tidigare

Foto: Lasse Lagerholm

utvecklades mycket internt inom
företaget. Utvecklingen går nu så
snabbt att allt fler företag har ett
mer öppet förhållningssätt för att
samverka med externa parter. Så
kallad ”öppen innovation” blir allt
viktigare, och det kan handla om
samarbeten med kunder, konkurrenter, akademi och forskningsinstitut. Det är också viktigt att
koppla ihop olika branscher, till
exempel skogsindustri och medicinteknik – det finns ofta potential
om man korsbefruktar.
Vad kan göras bättre tycker du?

– Vi ser stor potential i att staten kan satsa mer driftsmedel på
innovationsmiljöer och affärsutveckling. På så sätt kan Sveriges
inkubatorer och science parks
stimulera fler tillväxtbolag, utveckla fler befintliga storbolag,
samt i ännu större utsträckning
bidra till kommersialisering av
forskning. Dessutom bör det
pågående arbetet med utvecklad
kapitalförsörjning till snabbväxande företag f örstärkas. Det finns

ALMI, affärsänglar och inkubatorer, men det behövs mer pengar
och i tidigare skeden. Samhället
har där en viktig roll att komplettera marknaden. Bidrag, lån och
ägarkapital – alla former av
marknadskompletterande finansiering behövs.
Hur ska den svenska forskningen
kunna kommersialiseras och internationaliseras mer?
– Exempelvis med en internationalisering av innovationssystemet genom att jobba mer med
exportstöd. På så sätt kan vi skapa
en samlad attraktionskraft till innovativa miljöer – och till Sverige
generellt. Ett annat exempel är
Vinnova som har en viktig uppgift
att skapa förutsättningar för att
utveckla nya produkter och tjänster. Samhället kan ställa fram rå
varorna, så får entreprenörerna
skapa sina egna rätter. Det finns
enormt många bra idéer som inte
har kommersialiserats ännu.
CHRISTIAN VON ESSEN

PEAK tillför kunskap och kompetens.
Varje dag tillför vi på PEAK kompetens till våra kunder genom att bemanna deras
IT-, Administrations- och Ekonomiavdelningar med våra kompetenta konsulter.
Vi anser att kunskap är nyckeln till framgång och därför vill vi nu ge dig tillgång till
en gedigen kunskapsbank med tusentals e-böcker inom IT, ledarskap, personlig
utveckling, karriärstips och mycket annat som du kan ha användning av såväl i
yrkeslivet som privat.
Prova att ladda ner en e-bok redan idag.
Du hittar e-böckerna via peak-bemanning.se.
PEAK – Better is always possible

Stockholm | Göteborg | Malmö
www.peak-bemanning.se
PEAK_DI_Kompetens.indd 1

2013-04-19 15:49

Vackrare trägolv med världsunik teknologi
”Vi tar fram det bästa i varje
trägolv!” är en välkänd mission
för samtliga anställda på det
Malmöbaserade företaget Bona.
Utanför Bona är det dock få som
känner till att företaget använder
en teknologi som är världsunik.
Bona var redan 1979 först i världen
med att utveckla vattenbaserade
lacker för trägolv. Idag har Bona ett
brett sortiment av högkvalitativa
miljöanpassade produkter för att
renovera ett trägolv.
– Bona är ett familjeägt företag, vilket
har gjort det möjligt för oss att arbeta
med produktutveckling utifrån ett längre,
hållbarare perspektiv, berättar VD Kerstin
Lindell. Bona har alltid haft fokus på
att utveckla miljöanpassade produkter
och för att finna nya lösningar som
förbättrar hantverkarens arbetsmiljö.
Detta har lett till flera genombrott såsom
introduktionen av vattenburna lacker,
dammfri golvslipning och ergonomiska
slipmaskiner.
Huvuddelen av företagets forskning
och utveckling bedrivs i Malmö,
där företaget grundades 1919 och
fortfarande har sin bas.
– Idag har Bona dotterbolag och
distributörer i hela världen samt
också tillverkning i USA, Tyskland

annons Forskning och Utveckling i DI 2013.indd 1

och Kina, berättar Kerstin Lindell.
Bona är en välkänd leverantör till
många golvläggare i världen, men
varumärket blir alltmer känt även
hos den vanliga konsumenten.
– Med våra produkter erbjuder vi
varje trägolvsägare ett enkelt, säkert
och miljöanpassat sätt att förlänga
golvets livslängd, berättar Kerstin
Lindell.

Golvet är en av de
största investeringarna
vi gör i vårt boende.
Ett trägolv som
behandlas rätt kan se
lika vackert ut i flera
generationer.

Med fokus på innovation och hållbar
utveckling är Bona positionerade för
en expansiv framtid.
– Till skillnad från många av våra
konkurrenter stärker vi idag vår
marknadsandel och expanderar på
global front, berättar Kerstin Lindell.

Miljöanpassade produkter skapar
expansiv framtid för Bona, menar
VD och
koncernchef Kerstin Lindell.

– Våra produkter ska ge golv som är
slitstarka och tåliga, samtidigt som
vi måste beakta säkerhet, hälsa och
miljö i vår forskning, berättar Bonas
VD Kerstin Lindell.

www.bona.com

4/22/2013 10:20:17 PM
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Idéerna saknas inte – däremot skulle
få innovatörer tacka nej till en starkare
finansieringsgrund. Om man i det första
skedet inte vill blanda in riskkapital och
därigenom urvattna ägarskapet, finns
det andra vägar att gå. Här är några.

Jakten på pengarna
Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, VR, lyder under
utbildningsdepartementet och
står för ungefär tio procent av
forskningsfinansieringen vid
landets högskolor och universitet.
I fjol betydde det att man delade
ut stipendier om fyra och en halv
miljarder kronor – samma summa
som året innan.
För att ansöka om anslag hos
VR finns det utförliga beredningshandböcker att läsa i. På en sjugradig betygsskala bedöms nytänkande och originalitet, den
vetenskapliga kvalitén samt den
sökandes kompentens och tidigare meriter.
Vetenskapsrådet ger stöd till
forskning inom forskningsinfrastruktur, medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap,
natur- och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt konstnärlig forskning och utveckling.
www.vr.se
Vinnova

För forskning kopplat till näringslivet finns Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Varje år investerar Vinnova ungefär två

miljarder kronor i olika insatser,
och beslut om finansiering fattas
med hjälp av internationella och
nationella experter.
Vinnova fokuserar också stort
på främjandet av samverkan
mellan företag, universitet och
högskolor, forskningsinstitut och
offentlig verksamhet. Vinnova är
även inriktade på att stärka
internationell samverkan och
säger sig fästa stor vikt vid att hitta
samarbeten med andra forskningsfinansiärer och innovationsfrämjande organisationer för
större effekt.
www.vinnova.se
Almi Företagspartner

Almi är en viktig aktör när det
gäller att starta och utveckla mindre företag. Här kan du få hjälp
med exempelvis expansionskapital, långsiktigt stöd för att
förbättra innovationsprocessen,
samt innovationslån, företagslån
och exportlån.
www.almi.se
Länsstyrelsen

Tillsammans med Tillväxtverket
delar Länsstyrelsen i Stockholms

län ut ”affärsutvecklingscheckar
till företag inom life sciences”.
Stöd på mellan 100 och 800 000
kronor ges till mindre bolag inom
sektorn som verkar i Stockholms,
Södermanlands, Gotlands och
Uppsala län. Två delprogram inom
just life sciences finns öppna för
ansökningar: ”Utvecklingscheckar
för produkt- och tjänsteutveckling”, samt ”Utvecklingscheckar
för internationalisering”.
www.almi.se
EU-finansiering

I Sverige har vi tillgång till EU-
finansiering. Prestigefylld svensk
forskning som exempelvis Stockholm/Uppsala Life Science ligger
bara efter Paris och London när
det gäller anslag därifrån och
Medicon Valley i Lund/Köpenhamn är nummer fyra i Europa.

Stiftelsen ska stödja forskning
inom naturvetenskap, teknik och
medicin. Den stödda forskningen
ska hålla högsta möjliga kvalitet,
men också kunna användas inom
svensk industri och samhället i
övrigt.
SSF väljer ut högprioriterade
områden, vilket utgår från omfattande strategiarbete som genomförs med jämna mellanrum i samarbete med kvalificerade forskare
från högskola och industri.
Aktuella högprioriterade områden
för SSF är:
•
•

•

www.europa.eu
•

Strategiska stiftelser

Stiftelsen för strategisk forskning
delar varje år ut närmare 600 miljoner kronor i forskningsbidrag.
Regeringen har skrivit stadgarna
men förutom det är stiftelsen politiskt oberoende.

•

Livsvetenskaperna (Life Sciences)
Bioteknik, medicinsk teknik och
teknik för livsvetenskaperna
(Life Science Technologies)
Materialvetenskap och mate
rialteknologier (Materials
Sciences & Technologies)
Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST
(Informations-, Communications- & Systems Technologies)
Data-X, beräkningvetenskap
och tillämpad matematik
(Computational Sciences and
Applied Mathematics).

Det finns även en rad andra stiftelser att söka forskningsbidrag
ifrån. Den största är Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse som i
huvudsak stödjer forskning inom
medicin, teknik och naturvetenskap. Varje år delar de ut cirka
1,3 miljarder kronor.
www.stratresearch.se
www.wallenberg.com/kaw/
Utlandet

Från USA kan man söka anslag
från National Institute of Health
som delar ut totalt 28 miljarder
dollar till forskning varje år och
som därmed är världens största
statliga forskningsfinansiär. NIH
delar även ut forskningsanslag till
icke-amerikanska forskare, under
förutsättning att forskningen inte
går att utföra i USA.
grants.nih.gov
Industrin

Industrin i Sverige har också
särskilda stiftelser, som exempelvis Ångpanneföreningens forskningsstiftelse som delade ut
18,5 miljoner förra året.
www.aforsk.se
GEORGE DENTON

Det vi gör kommer till nytta i samhället
FOI är ett av Europas största institut för tillämpad forskning. Verksamheten bedrivs i cirka 300 större forskningsprojekt inom bland annat krishantering, säkerhetsteknik,
datafusion, klimat och miljö, IT-säkerhet, kärnvapenfrågor,
skydd mot farliga ämnen, sensorer, ledningssystem och
ett stort antal andra frågor inom försvars och säkerhetsforskning.

FOI:s uppdrag spänner brett och djupt – vi hjälper
kommuner, myndigheter, små och stora företag, EU
och övriga världen. Vi bidrar till samhällets säkerhet!
Vill du använda din kunskap hos oss och arbeta i en
dynamisk och internationell miljö? Besök vår webbplats
www.foi.se/jobb.

www.foi.se

• infor mationsteknologi •
innovationsvetenskap • hälsa och livsstil

forskning
för innovation
i samproduktion med

Forskning, utveckling och innovationer
för hållbara lösningar på stora utmaningar
Automation och industriella processer 
Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial
 Samhällsbyggnad  e-Hälsa  Energi
 ICT  Internet och telekom  Life
Science  Livskvalitet  Massa, papper
och förpackning  Materialvetenskap
 Mobilitet  Risk och säkerhet  Produktoch produktionsteknik  Transport 
www.ri.se

Högskolan i Halmstad • www.hh.se/forskning
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Kampen mot Alzheimers
På Göteborgsbolaget Alzinova kan man vara nära någonting
revolutionerande: ett vaccin riktat mot de giftiga proteinaggregat
som orsakar Alzheimers. Det är den vanligaste formen av demenssjukdomarna, vilka sammantaget kostar samhället globalt nästan
500 miljarder euro. Men forskningen är såväl kapitaltung som
tidskrävande.
Anders Sandberg och Torleif
Härd träffades när de båda forskade vid Göteborgs universitet, och
bestämde sig för ett par år sedan
att ta sitt arbete vidare tillsammans. Genom investeringar från
universitetets holdingbolag GU
Holding kunde de dra igång biotech-bolaget Alzinova 2011.
För att skrapa på ytan kan man
sammanfatta Alzheimersprocessen som att proteinet Abeta bildar
stora olösliga sjok av plack i hjärnan. Sambandet mellan plack och
sjukdomen är inte solklar, och de
vaccin som nu är under utveckling
av läkemedelsbolag tar bort allt
Abeta, även sådant som finns i blodet och som är ofarligt – kanske
till och med nyttigt. Klinisk effekt
har varit svårt att påvisa för dessa
och liknande substanser. Anders
Sandberg och hans forskarteam
har istället fokuserat på det faktum att det vid Alzheimerssymptom dessutom bildas en annan typ
av lösliga klumpar av Abeta som
kallas oligomerer, och som har en
annan struktur. Dessa har visat sig
vara mycket giftiga för nervceller.
– Vårt huvudspår är att ta fram
ett fungerande oligomervaccin.
Med den typen av specificitet som
vi åstadkommer förväntar vi oss
betydligt större effekt än för övriga vaccin eftersom oligomererna
är svåråtkomliga då de förekommer innanför blod-hjärnbarriären.

De kanske 0,1 procent av antikropparna som når hjärnan måste därför reagera med rätt form av Abeta.
Men lätt är det inte. Faktum är

att Alzheimers i dagsläget är en
obotlig och dödlig sjukdom. Över
21 miljoner människor lider av
den, och 2050 beräknas den siffran ha stigit till 69 miljoner. Den
globala kostnaden för demenssjukdomarna, av vilka Alzheimers
uppskattas stå för 60-80 procent,
var 460 miljarder euro år 2010.
Dessutom har dödligheten i
Alzheimers, enligt amerikanska
siffror, stigit med nästan 70 procent på tio år. Hur är det möjligt?

– Det beror helt enkelt på att
man hittar behandlingar mot andra folksjukdomar, så den dödligheten går ner. Det finns nästan
bara demenssjukdomarna kvar
som man inte rår på. Och det är en
stor patientgrupp vi talar om.
Endast tre procent är drabbade av
demens i tidig 70-årsålder, men
sedan ökar prevalensen kraftigt.
Med en åldrande befolkning kommer detta att innebära ett ännu
större samhällsekonomiskt problem än vad det redan är idag.
Den som tror att Alzheimers en-

dast yttrar sig i ett dåligt närminne
på äldre dagar missar det faktum
att nervcellerna i hjärnan successivt bryts ner. Minnesproblemen

Det är snart bara demenssjukdomar kvar som vi inte kan rå på. Anders Sandberg på Alzinova hoppas kunna ändra på det.

är bara ett förstadie till sjukdomen
– där bortom väntar personlighetsförändringar och så småningom en snabbt tilltagande oförmåga att styra sin egen kropp.
Medellivslängden är bara 4–8 år
efter att man fått sin diagnos.
– Det är också en anhörigsjukdom, säger Anders Sandberg.
Patienterna själva är inte lika närvarande på slutet. Det är väldigt
tragiskt att se en människa gå bort
på det sättet.
Han menar att det finns ett 15-tal

Alzheimersvaccin under utveckling för tillfället, men att ingen kan
matcha Alzinovas specificitet för
just oligomerer. Bolaget har två
produktpatent inne för behandling.
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finansieringen ut?
– GU Holding har investerat
tillsammans med ett par affärsänglar. Dessutom har vi fått ett
Eurostars-anslag som syftar till
att få små och medelstora företag
att samarbeta kring produktutveckling. Anslaget innebär att
Vinnova täcker våra kostnader till
50 procent för vaccinproduktion
och tester i djurmodeller. Vårt
mål är att driva det så långt som
möjligt själva, men läkemedelsutveckling är mycket kostsamt. Vi
behöver därför en industripartner eller riskkapital. Alla som är
intresserade av att vara med på
denna resa och att investera i Alzinova är redan nu välkomna att
kontakta oss.
Hur ser

Foto: Alzinova

När kan vi se en produkt på marknaden?
– Det tar väldigt lång tid. Om
tre år kan vi göra de första försöken på människor. Man kan säga
att fas 1 är att se på kroppens reaktion på vaccinet. Fas 2 handlar sedan framförallt om säkerhet och
eventuella bieffekter i patienter,
med viss fokus på effekt. Fas 3 är
den stora slutliga studien som går
ut på att säkerställa den effekt
man önskar uppnå, vilket naturligtvis kan vara väldigt svårt och
tidskrävande att fastställa inom
just Alzheimers. Det är långa studier, men jag hoppas att vårt oligomervaccin kommer att finnas på
marknaden inom tio år.
CHRISTIAN VON ESSEN

Investera i framtidens tillväxtbolag!

22-24 maj på Ideon i Lund
Riksdagspolitiker Anna Kinberg Batra kommer, riksdagspolitiker Mikael Damberg kommer, statssekreterare
Håkan Ekengren kommer, VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren kommer, General Electrics Nordenchef
Hans Enocson kommer, EU-parlamentariker Kent Johansson kommer, Inwidos Vd Håkan Jeppsson kommer,
VINNOVAs chefsstrateg Kjell-Håkan Närfelt kommer. Fler talare tillkommer löpande.

VIsst KOMMER äVEN DU?
www.sverigesinnovationsriksdag.se

GU Holding bygger innovativa forskningsbaserade tillväxtbolag och har gjort flera framgångsrika
exits. Var med på resan genom att saminvestera
med oss och de forskare som grundat framtidens
tillväxtbolag! Läs mer på: www.guholding.com

Nya utmaningar när cancer blir
en kronisk sjukdom
De senaste årens framgångar inom cancerforskningen har lett till att
cancer i många fall är på väg att bli kroniska tillstånd, sjukdomar
man kan leva med. Det gäller redan vissa former av leukemi där
sjukdomen kan hållas i schack med tabletter.
– Som medicinsk chef på Novartis Onkologi och, inte minst som
läkare och docent i hematologi, gläds jag förstås åt utvecklingen.
– En annan stor utmaning nu gäller kvinnor med bröstcancer som
spridit sig till andra delar av kroppen. De kan inte botas, men många
kan tack vare forskning och nya behandlingar leva länge med cancer
som kronisk sjukdom, kanske tio eller tjugo år. Här behövs ett nytt
nationellt register så att vården, behandlingarna och långtidsöverlevnaden kan följas upp. Vi måste mäta och jämföra resultat – för att
ytterligare kunna förbättra behandling och överlevnad.

Bo Björkstrand

Cancerforskningen har förändrats i grunden på senare år: Idag är
vi inte lika fokuserade på var i kroppen cancern sitter som av vilken
typ av tumörer det handlar om. Det är bakgrunden till att en behandling som utvecklas för en specifik cancerform kan visa sig vara
effektiv mot även andra cancerformer.

Kliniska prövningar som utförs i Sverige innebär både att läkare
ökar sin kunskap om nya möjligheter och att patienter får tillgång
till bättre behandlingar med hög säkerhet och tidig tillgång till nya,
bättre läkemedel. Helt enkelt att större kunskap och kompetens i
vården kommer patienterna tillgodo.
Inom Novartis Onkologi har vi valt att satsa särskilda resurser för
att kunna erbjuda effektiva behandlingar mot ovanliga cancersjukdomar. Ett exempel på detta är den ovanliga blodcancerformen
myelofibros där utveckling av alltmer skräddarsydda behandlingsformer har skett.
Vår forskningsportfölj är en av branschens mest välfyllda och innehåller substanser i alla utvecklingsfaser, från prekliniska studier i
tumörcellinjer till omfattande kliniska prövningsprogram. För oss
är det en självklarhet att sträva efter att patienter med sällsynta sjukdomar ska ha tillgång till diagnos, högkvalitativ vård, behandling,
rehabilitering och effektiva särläkemedel.
Docent Bo Björkstrand
Medicinsk chef, Novartis Onkologi

Men effektiv läkemedelsutveckling kräver möjlighet till kliniska
prövningar och här vet vi att Sverige har halkat efter – det har flera
larmrapporter visat. Nu är det viktigare än någonsin att ta fasta på
de unika svenska fördelarna med nationella register och biobanker
för att återta vår position som en toppnation även inom klinisk cancerforskning. Våra nationella kvalitetsregister är en sorgligt underutnyttjad guldgruva.

Novartis Sverige AB | Box 1150 | 183 11 TÄBY
Tel 08-732 32 00 | Fax 08-732 32 01 | www.novartis.se
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Mathias Uhlén är måhända inget namn ute i
stugorna, men i forskarvärlden är han tämligen
välkänd. Framförallt verkar han vara bra på att
hitta finansiering och samarbetspartners för
sina stora, komplexa och långsiktiga projekt.
Nyfikenhet, vetenskapligt kunnande och
affärssinne i en perfekt symbios.

Mångsysslaren
Han har många järn i elden, men
den största delen av sin tid spenderar Mathias Uhlén på SciLife
Lab i Karolinska Institutet Science
Park i Solna, en cylinderformad
byggnad som mot slutet av 2013
ska inhysa inte mindre än 700 personer inom gräddan av landets
Life Science-forskning. I Uppsalafilialen finns 300.

SciLifeLab – som egentligen heter

The Science For Life Laboratory
och drivs tillsammans med Stockholms universitet, KTH, Karolinska institutet (KI) och Uppsala
universitet – vill dels vara en teknisk plattform för forskningsintensiva företag, dels inkubator för
läkemedelsutveckling i akademisk
miljö. Dessutom bedriver man
egen forskning på hög nivå. Mathias Uhlén är chef för SciLifeLab
och kallar det för den största satsningen inom Life Science någonsin i Sverige.
– I slutet av februari godkändes

budgeten i riksdagen. Vi kommer
att göra om SciLifeLab till en nationell infrastruktur som ska börja
serva alla universitet i Sverige från
1 juli i år. Vi får 200 nya miljoner
per år, och Göran Sandberg, vd för
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse blir ny ordförande. Det är riktigt spännande.
En betydande del av arbetet

inom SciLifeLabs runda väggar
heter Protein Atlas, ett megaprojekt som är vad det heter – ett försök att kartlägga alla proteiner
som finns i människokroppen.
Och det är ungefär 20 000 stycken
totalt.
– Vi försöker beta av 10 nya varje dag, säger Mathias Uhlén. Vi
brukar släppa resultaten två gånger om året, och den 11 mars i år
kunde vi ge ut en ny version av vår
atlas med 75 procent av människans proteiner kartlagda. Dess
utom ger vi lite bakgrund, vilka
proteiner det finns data för och

vilka som fortfarande får anses
som okända.

Den slutgiltiga atlasen ska levereras i slutet av 2015, och totalt
är fler än 100 personer involverade i projektet. I Sverige är KI,
KTH, Uppsala universitet och
Lund med på tåget. Dessutom
finns tre samarbetspartners i Indien, Kina och Korea. Wallenbergstiftelsen finansierar projektet
med en miljard kronor. Syftet med
kartläggningen är att kunna se exakt vilka proteiner som förändras
vid exempelvis cancer.
– Det sker idag en viss överbehandling av cancer, säger Mathias
Uhlén. Det finns stora behov för
bättre markörer för att diagnosticera korrekt. Vi bygger kunskap
för att kunna förstå och behandla
cancer bättre. Och andra sjukdomar också förstås.
Med sin miljardbudget blir Uhlén allt mer en maktfaktor inom
forskarsfären, och många slåss om

samma anslag på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Men själv
är han inte orolig.
– Generellt har vi en väldigt
progressiv forskningspolitik i
Sverige. Regeringen är lyhörd inför att vi ska bygga framtidens
Sverige på vetenskap och innovationer. Det är inte konstigt när en
så stor del av Sveriges BNP är exportinkomster. Forskningsproppen som kom i oktober är väldigt
offensiv, och jag hoppas att vi ska
kunna fortsätta hålla en hög
forskningsnivå.

Han är däremot fullt medveten
om att verkligheten ser annorlunda ut för många.
– Absolut, om man frågar en
enskild forskare i Sverige får man
förmodligen en annan bild. De
som befinner sig i mellanposition
har svårt att få anslag och lever under osäkra förhållanden. På individuell nivå har man höga krav på sig
att producera, vilket kan bli väl-

digt pressande. Publish or perish
– jag antar att det är detsamma för
journalister?

Han har i dag en unik förståelse
för forskningsfinansiering, från
statliga Vetenskapsrådet och Vinnova via strategiska stiftelser,
EU-stöd, industriinvesteringar
och anslag från USA. Kombinerat
med en stor dos nyfikenhet och
en omvittnad affärskänsla innebär det att Mathias Uhlén själv är
delägare i inte mindre än tio olika
Life Science-bolag, varav två är
börsnoterade. Han står på över
hundra olika patent.
Ett annat ambitiöst, storskaligt
och potentiellt omvälvande
dansk-svenskt projekt där Mathias Uhlén är delaktig, handlar om
bioenergi. Syftet är att på biologisk väg kunna framställa bensin,
helt utan f ossila bränslen. Satsningen involverar 15 personer
från KTH, och tillsammans med

AMGEN - I LÄKEMEDELSUTVECKLINGENS FRONTLINJE
För över 30 år sedan såg Amgen att molekylärbiologin kunde revolutionera behandlingen av många allvarliga sjukdomar och vi
beslutade oss för att ta biotekniken från laboratoriet till patienter. Idag är Amgen det ledande bioteknikföretaget i världen.
Vår starka entreprenörsanda och fokus på innovativ forskning gör oss till ett framtidsföretag.
Amgen drivs av visionen att de främsta läkemedlen ska finnas
tillgängliga den dag någon blir sjuk. I samarbete med hälso- och
sjukvården hjälper Amgens läkemedel ett stort antal människor till ett
bättre liv genom att bota eller lindra svåra sjukdomar.

För oss är det viktigt att gedigen vetenskap, kompetens och ett stort
engagemang genomsyrar allt vi gör. Genom att aldrig slå oss till ro
och alltid ha modet att vara innovativa kommer Amgen att vara fortsatt engagerat i banbrytande och världsledande läkemedelsforskning.

- Vi forskar och har läkemedel inom många områden,
framförallt benskörhet, cancer-, hjärt/kärl- och njursjukdomar. Alla våra läkemedel har utvecklats med kliniska
studier i Sverige, och det breda forskningsarbetet avser vi
fortsätta med, säger Eva Dahl, Medicinsk chef Sverige.

- Amgen strävar efter att tillhandahålla marknadens mest
verksamma, och samtidigt kostnadseffektiva, läkemedel,
berättar Anders Göransson, Sverigechef på Amgen.

www.amgen.se
AMG-SWE-AMG-020-2013- January-P
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Fokus: Mathias Uhlén
Född: 1954
Yrke: Professor i bioteknik på KTH i
Stockholm. Delägare i ett flertal Life
Science-bolag. Innehar ett hundratal
patent.
Aktuell: Leder SciLifeLab som från
och med i år ska bli en nationell angelägenhet.
Bakgrund: PhD i kemi från KTH i
Stockholm, där han 1998 även blev
professor i mikrobiologi.

Hallå där! Oskar Henriksson,

doktorand på institutionen för naturvetenskap, miljö och
teknik på Södertörns högskola, som påbörjat sin två
månaders praktik vid Havsmiljöinstitutet i Göteborg och
som lägger fram sin avhandling i september:
Hur kan man beskriva din forskning?
– Jag tittar på hur man kan använda genetiska metoder
för att kartlägga och därmed förvalta kustnära fiskbestånd i Östafrika. Jag har fokuserat på en fisk som heter
white spotted rabbitfish. Den fiskas lokalt och småskaligt,
men man vet nästan ingenting om fiskens genetiska populationsstruktur. Grundforskningen ska visa hur många
fiskbestånd som finns i regionen.
Hur gör man det?
– Jag använder en metod som heter AFLP och som går
ut på att man ”skjuter sönder” DNA för att kunna se på
variationen. Vi har satt upp tre olika labb i regionen som
redan är igång. Då kan man kartlägga var de olika arterna
befinner sig. Beroende på genetiska strukturen måste
man förvalta beståndet på ett speciellt sätt. Den enda begränsningen för fiske i dag är marina reservat och bruk av
viss teknik. Eventuellt skulle man behöva ett kvotsystem
för att fisken ska kunna överleva.

Chalmers och folk i Danmark är
man över 200.
– Det är en privat stiftelse i
Danmark som finansierar med
1,2 miljarder kronor över en
tioårsperiod. Jens Nielsen på
Chalmers är drivande i projektet,
men jag är med på ett hörn. Kortfattat kan man säga att vi jobbar på
att få fram mikroorganismer som
har alla de positiva egenskaperna
från olja och bensin, men inte de
negativa.

CHRISTIAN VON ESSEN

Foto (samtliga): Christian von Essen

Den perfekta källan är inte
fastställd – förmodligen handlar
det om en kombination av biomassa från skogsbruk, avfall och
olika typer av grödor. Enligt deras
beräkningar skulle odling på 3–4
procent av jordens yta kunna tillgodose vårt globala bränslebehov.
Ännu en potentiellt revolutionerande innovation som Mathias
Uhlén har sin signatur på.
På SciLifeLab bedrivs en del av den forskning som kommer att prägla framtidens sjukvård.

Innebär fisket inte ett sätt för fattiga att skaffa
föda?
– Jo, men det gäller att få fisket hållbart. Det finns ett stort
problem med överfiske, och fångsterna har minskat sedan 80-talet trots att insatserna ökat. För de fattiga finns
ofta inget alternativ, fisket har blivit en fattigdomsfälla.
Vissa utnyttjar det genom att hyra ut båtar och utrustning, vilket skapar en skuldsituation som är svår att ta sig
ur. Samtidigt minskar beståndet hela tiden.
Vad är din målsättning?
– Avhandlingen har tittat på genetiken och helhetsbilden i
regionen. Det finns nästan inga genetikstudier i Östafrika
gjorda, men några är på gång. Så man kan säga att jag
bidrar till den första vågen av kartläggning hur fiskbeståndet egentligen ser ut i Indiska oceanen.

Karlskoga Science Park skapar mötesplatser för öppna
innovationsprocesser och Triple Helix-samverkan mellan
näringsliv, offentliga organisationer och akademi,
samt erbjuder stöd till företag som vill växa och utvecklas.
www.karlskogasciencepark.se
Karlskoga Science Park är ett projekt som finansieras av:
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Kungliga vetenskapsakademin har ett mål:
Sverige ska bli bäst i världen på matematik.
Tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse öronmärker man nu närmare
en halv miljard kronor till matteforskning
under de kommande åren.

+500 000 000
En halv miljard till matematiken
Historiskt sett har Sverige
v arit ett ledande land inom matematikforskningen. Men på sistone
har vi halkat efter. Det menar åtminstone representanter för
Kungliga vetenskapsakademien
och Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, som främst stöder forskning inom naturvetenskap, teknik
och medicin. De senaste åren har
stiftelsen delat ut över fem miljarder kronor till svenska forskare.
Nu står matematiken i fokus.
– Målsättningen med satsningen är att Sverige ska återta en internationell tätposition. Matematik är ett av de största
utbildningsämnena på svenska
universitet. Det är också ett ämne
av största vikt för Sveriges framti-

da utveckling eftersom det utgör
basen för många medicinska, och i
princip alla naturvetenskapliga
och tekniska tillämpningar, säger
Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Beslutet vilar på en utvärdering

som Stiftelsen för strategisk forskning genomfört 2010 tillsammans
med Vetenskapsrådet. En grupp internationella forskare användes för
att utvärdera matematikforskningen i Sverige. Deras konklusion:
forskningen är stark men hotad.
Sverige klarar sig alltså fortfarande bra i jämförelse med andra länders forskning men vi tillhör inte
den absoluta toppen längre.

Sedan lång tid tillbaka har kritiska röster höjts om matematiken i skolan. Men på de svenska
universiteten finns det många
duktiga studenter som håller hög
internationell klass. Däribland
finns det också många som vill
satsa på en forskarutbildning
inom matematik och deras behov
måste tillgodoses, anser Vetenskapsakademin.
Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademin som
näringslivet.

– För att återta en topposition
behövs en bred och genomgripande satsning. Fler svenska
postdoktorer ska exempelvis få

möjlighet att arbeta utomlands.
Genom att vistas i starka miljöer
som spänner över ämnets alla
områden ges de en bredare bild av
matematiken. De får även ett bra
och viktigt internationellt kontaktnät som är av stor betydelse
under hela karriären, säger Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
i ett pressmeddelande.

Enligt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse omfattar satsningen ekonomiska medel för 24 utresande svenska postdoktorer samt
internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer och 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Dessutom stödjer man

Institut Mittag-Leffler med
40  miljoner kronor – ett center
för matematikforskning i Sverige
grundat av den världsberömde
svenske matematikprofessorn
Gösta Mittag-Leffler 1916.
I samma veva utlyser Stiftelsen

för strategisk forskning 120 miljoner kronor till femåriga synergi
bidragsprojekt inom tillämpad
matematik. Pengarna ska ges till
probleminriktad matematikforskning i direkt kontakt med något
tillämpningsområde.
Till sist bidrar även Vetenskapsrådet med 140 miljoner som
ska gå till den fria matematiska
grundforskningen och statistik.
GEORGE DENTON

Hänger du med
i samhällsdebatten?
NY
POCKET

Är du intresserad av forskning inom miljö- och hållbarhetsfrågor? Då
känner du kanske redan till vår pocketboksserie Formas Fokuserar.
Böckerna presenterar många forskares olika sätt att se på viktiga samhällsfrågor inom miljö och hållbarhet. I varje bok skriver ett antal forskare
utifrån sina olika perspektiv. Syftet är att klargöra kunskapsläge och
debatt. Formas Fokuserar vänder sig till dig som vill följa med i debatten.
Böckerna används i skolundervisningen från skolår 9 och uppåt.
Mer information om pocketböckerna hittar du på
www.formasfokuserar.se där du också kan beställa.
Pris 51 kr/st (inkl moms, exkl frakt).
Formas Fokuserar ges ut av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas.
Information om Formas och våra övriga publikationer hittar du på www.formas.se

Angiotensin AT2 receptor (AT2R) agonists
- a new drug class
Exploring the benefits of stimulating
the Angiotensin AT2 receptor (AT2R)
- a new therapeutic dimension
The AT2 Receptor, once an illusive and
enigmatic guise for researchers and drug
developers, is now emerging as a hot target to restore tissue damage, treat chronic
inflammatory and autoimmune disease.
Thanks to the convincing documentation1
from a comprehensive preclinical research
program with C21, the leading IND from
Vicore Pharma, the concept of AT2R
stimulation as a new promising therapeutic platform is gaining ever increasing
interest. The characteristics of AT2R as a
“repair receptor”, essentially only appearing at tissue injury, make it particularly
attractive for drug stimulation, achieving
a targeted effect with less risk of side effects.
Vicore Pharma holds the IP rights of the
first highly selective AT2R small molecule

drug candidate C21 which is a member
of a family of AT2RAs developed at the
Department for Medicinal Chemistry at
Uppsala University by Professors Anders
Hallberg and co-workers. C21 will soon
enter clinical phase.
The preclinical research is led by Professor
Thomas Unger and Dr Ulrike Steckelings,
world authorities in the field of cardiovascular and AT2R research but the preclinical
program includes researchers from other
well-known universities worldwide.
Preclinical data for serious disease conditions is continually being published in
prestigious scientific papers with contributing researchers from over all over the
globe.
Vicore Pharma is a drug discovery company located in Gothenburg, Sweden and
devoted to exploring the benefits of AT2R
stimulation.
1. Steckelings et al.; AT2 receptor agonists: hypertension and beyond,
PMID: 22257799 (PubMed indexed for Medline)

A broad therapeutic platform
Cardiovascular

- Post myocardial infarction
- Diabetic end organ
damage
- Chronic kidney disease
- Left ventricular
hypertrophy
- Aortic stiffness

Conditions
benefiting from
AT2R stimulation

Anti-inflammation

- Scleroderma
- Rheumatoid arthritis
- Pulmonary hypertension
- Autoimmune myocarditis

Neuroprotection
- Spinal cord injury

- Stroke
- Multiple sclerosis

Haraldsgatan 5
SE-413 14 Göteborg
Sweden
+46 31 788 05 60
vicorepharma.com

Stöd livsviktig forskning
och sänk samtidigt din skatt!
ALS ALzheimerS Anorexi AStmA och ALLergi bArnmedicin cAncer demenS diAbeteS endokrinoLogi FArmAkoLogi gyne koLogi hjärt/kärL immu noLogi
inFektionS medicin LuFtvägAr/Lungor mAtSmäLtning mikrobioLogi mS
neuroLogi obStetrik ortopedi pArkinSon pSykiAtri reumAtoLogi SmärtA tropikmedicin tuberkuLoS tumörbioLogi ÅLderSSjukdomAr ögon öron-näSA-hALS

Stöd forskningen kring valfri sjukdom genom Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning (SSMF). Ger du upp till 6 000 kronor/år får du ett skatteavdrag på 25 %.
Donerar du ett större belopp (eller en bostad, konst eller andra värdeföremål) kan
du starta en egen forskningsfond. Läs mer på www.ssmf.se eller ring 08-33 50 61.
Bankgiro 901-1099. Plusgiro 90 11 09-9.
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Foto: Patent- och registreringsverket

Ett patent för varje land

Fokus: Internationella
patenligan

– rätt skydd på rätt plats
När du vill skydda din uppfinning kan du välja mellan
patent för enskilda länder eller
paketerade internationella
lösningar, beroende på din
marknad. Har du tagit kontroll
över innovationerna?
Enligt Patent- och registre-

ringsverket (PRV) får man in flera
tusen innovationer som folk vill ta
patent på varje år. De mest populära teknikområdena för nya patent
är ”väg och vatten”, samt kategorin ”mänskliga förnödenheter”
där det kom in över 400 ansökningar under 2012.
Ur ett internationellt perspektiv kommer det in väldigt många
patentansökningar från Sverige. I
mätningen World Intellectual

Property Indicators, genomförd
av det internationella organet
WIPO, ligger Sverige på tionde
plats i världen. Däremot är vi inte
med över de länder där patenten
växer snabbast. Då är det istället
länder som Kanada, Indien, Finland, Danmark och Belgien som
syns på listan.
För att ta patent på en idé måste

man vara beredd att betala. Ett
patent kostar mellan 100 000 och
120 000 kronor i snitt och tar cirka
22 månader innan det går igenom.
Kostnaden ökar ju fler länder du vill
att patentet ska gälla i.
Ett patent är nämligen territoriellt – ett svenskt patent gäller
bara i Sverige. Du måste själv undersöka möjligheten att få patentet i andra länder också och enligt

1. USA 49 051
2. Japan 38 874

PRV beror ditt behov av utlandspatentering bland annat på
uppfinningen, om det finns exportmarknader för den och om du
ska behålla patentet själv eller har
tänkt sälja det vidare. Är din uppfinning i första hand avsedd för
den svenska marknaden kan det
räcka med ett svenskt patent. Men
då får också vem som helst rätt att
tillverka, sälja eller använda uppfinningen utomlands.
Ett alternativ är att investera i
en internationell eller europeisk
ansökan direkt och hoppa över
ett exklusivt svenskt patent. PRV
rekommenderar detta om du är
säker på att din uppfinning är ny
och att marknaden för uppfinningen i första hand inte finns i
Sverige.

En internationell så kallad
PCT-ansökan kan leda till skydd i
cirka 140 länder, inklusive Sverige.
Därutöver finns det även en särskild europeisk så kallad EPC-ansökan, som kan ge dig skydd i
drygt 30 länder i Europa, inklusive
Sverige.
Ett tredje alternativ är att väl-

ja ut och skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda
länder där du vill ha patent – ett alternativ som fungerar bra när du
vet att din marknad finns i vissa,
relativt få, länder. Men PRV tycker
ändå att det är bra att jämföra den
totala kostnaden och arbetsbördan med motsvarade för en internationell ansökan.
GEORGE DENTON

3. Tyskland 18 852
4. China 16 402
5. Sydkorea 10 447
6. Frankrike 7 438
7. Storbritannien 4 848
8. Schweiz 4 009
9. Holland 3 503
10. Sverige 3 462
Källa: WIPO

Varifrån patentet kommer definieras
genom var den person som står
först på patentansökan står skriven.
Om en fransk medborgare som bor
i Göteborg ansöker om patent för
sin uppfinning räknas det alltså som
ett svenskt patent – även om hela
hennes forskargrupp bor och verkar
i andra delar av världen.

E N E S T E D T. S E

PATENT

Ännu större affärsmöjligheter
JURIDIK

TRANSAKTIONER

Du känner kanske till oss genom Brann Patent och Brann Juridik?
Med nya affärsområdet Brann Transaktioner erbjuder vi nya
tjänster och tar begreppet fullservice till nästa nivå. Nu hjälper
vi dig hela vägen från patentansökan och varumärkesansökan,
därefter värdering av patent och varu märken och slutligen till en
eventuell försäljning av bolaget. Förutom Due Diligence får du
också hjälp med själva försäljningsarbetet genom vårt nätverk av
affärsförbindelser på hög nivå. Vi erbjuder också unik kompetens
inom kommersialisering och affärsutveckling.
Kort sagt, med nya affärsområdet Brann Transaktioner ger vi
dig ännu större affärsmöjligheter.

B R A N N A B – K O N S U LT E R I I M M A T E R I A L R Ä T T, K O M M E R S I E L L J U R I D I K O C H T V I S T L Ö S N I N G
B R A N N @ B R A N N . S E W W W. B R A N N . S E STO CKH O L M 0 8 - 42 9 10 0 0 G ÄVLE 026 -18 6 3 20 GÖTEBORG 070 - 6 8 6 29 41 LUND 0 4 6 -271 77 0 0

UPP SAL A 018 -56 89 0 0
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Biologiskt
Hur ser framtiden ut för den europeiska
biotech-branschen och vilka politiska
verktyg kan främja utvecklingen? Personalised Medicine och genmanipulerade
grödor är två stora frågor som branschföreningen EuropaBio vill lyfta.

EuropaBio – the European Asso-

ciation for BioIndustries – grundades 1996 och representerar
företagsmedlemmar och associerade medlemmar med affärer över
hela världen. Dessutom ingår så
kallade bioregioner och nationella
biotech-föreningar med närmare
1 800 små- och medelstora bolag.
Medlemmarna ägnar sig åt forskning, utveckling, produktion och
kommersialisering av biotechprodukter och processer. Nathalie
Moll är generalsekreterare, baserad i Bryssel.

dess potential används till fullo
för att gynna samhälle och miljö.
Vad tycker du om den svenska

r egeringens senaste förslag om att
skapa skattelättnader vid anställning
inom forskning och utveckling?
– Vi välkomnar alla förslag som
underlättar för företagen och låter
dem öka tillväxten, särskilt forskningsintensiva bolag inom Life
Science-industrin. Vad som däremot oroar oss är Läkemedels- och
apoteksutredningen (S2011:07)
där ett förslag är att priserna ska

” Varken ekologiskt, traditionellt
eller genmanipulerat jordbruk är
egentligen natur i sin naturliga form.”
Nathalie Moll, generalsekreterare EuropaBio
– Vårt syfte är att främja en innovativ och dynamisk biobaserad
ekonomi i Europa och att kommunicera fördelarna med bioteknologi till allmänheten, säger hon. Vi
förespråkar fria och öppna marknader och avlägsnandet av handelsbarriärer. Vi kräver en ansvarsfull användning av
bioteknologi för att säkerställa att

baseras på den lägsta prisnivån i
alla europeiska länder. Det är ett
allvarligt hot mot regeringens utstakade väg för att stimulera innovation. Att sänka priserna skulle
vara kontraproduktivt – rentav
innovationsfientligt.
– Dessutom behöver vi långsiktiga incentiv för att upprätthålla
hela innovationsinfrastrukturen,

Med bioteknologi kan medicineringen bli mer individanpasad i framtiden. Genmanipulerade grödor är en het potatis, och EU avvaktar fortfarande.

såsom genom tillgång till kliniska
studier, implementering av innovationer inom välfärdssystemet, säkring av produktionsfaciliteter och
att upprätthålla ett gynnsamt
forsknings- och innovationsklimat.
vilka politiska verktyg kan användas för att uppmuntra utvecklingen av biotech vidare i Europa?
– Det finns många exempel på
politiska och juridiska framsteg
inom EU som starkt främjar såväl
biotech-industrin som det generella innovationsklimatet. Inom Horizon 2020 fokuserar man på några
av EU:s stora utmaningar som hållbart jordbruk, matsäkerhet, resurseffektivisering och bioekonomi,
samt hälsa och välbefinnande för
en åldrande befolkning. Allt detta
kan på olika sätt åtgärdas med hjälp
av bioteknologi.
Många är oroliga för genmani-

pulerade grödor, medan vissa forskare hävdar att det är den enda vägen i
framtiden. Vad är din syn?
– Människan har sedan tidernas begynnelse jobbat med att säkerställa att naturen uppfyller
våra behov. Varken ekologiskt, traditionellt eller genmanipulerat
jordbruk är egentligen natur i sin

naturliga form. Även djungelområden och viltreservat är påverkade av människans aktiviteter och
dess konsekvenser.
Därmed borde det vara en demokratisk valmöjlighet för bönder och
medborgare att välja den jordbruksform de vill nyttja som producenter eller konsumenter. Den
stora frågan är när EU:s beslutsfattare ska ställa sig bakom vetenskapen och ge medborgarna sin demokratiska rättighet att välja själva om
de vill handla genmanipulerade varor eller inte.
Hur skulle Europas bönder påverkas av en sådan öppning?
– Biotech-grödor kan öka produktiviteten och böndernas inkomst ordentligt, liksom de gör
för de 17 miljoner bönder som odlar GM i dag världen över. Utanför
EU har GM varit en viktig motor
för tillväxt på landsbygden och har
bidragit till fattigdomsbekämpning och högre inkomster. På global nivå räknar man med att GMgrödor bidrog till ett ökat värde
med 10,8 miljarder USD i 2009.
Totalt mellan 1996-2009 har ökningen varit 64,7 miljarder USD.
The University of Reading beräknade 2011 att de europeiska bön-

dernas marginaler skulle öka med
€443 till €929 miljoner varje år, om
de hade tillåtelse att odla genmanipulerad majs, bomull, sojabönor, raps och sockerbetor. Att den
här tekniken inte finns tillgänglig
för Europas bönder leder till en
snedvriden konkurrenssituation
som bara kommer att öka gapet till
övriga delar av världen.
Hur kan bioteknik främja utvecklingen av så kallad personaliserad eller individualiserad medicin?
– Personalized medicine sätter
patienten i centrum av behandling och diagnostik. Det gör det
möjligt för läkare att skräddarsy
arbetet enligt patientens profil
och behov istället för att bara rikta insatser mot enskilda symptom. Det handlar om att erbjuda
rätt vård till rätt patient vid rätt
tidpunkt, genom de senaste vetenskapliga landvinningarna. I
praktiken kommer detta leda till
stora förbättringar som leder till
ökad livskvalitet för patienterna
tack vare allt mer skräddarsydda
behandlingar. Det kommer även
förbättra säkerheten och effektiviteten i sjukvården – vilket leder
till färre biverkningar och i förlängningen lägre kostnader.
CHRISTIAN VON ESSEN

Method and Tools for
Virtual Product Realization
Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence center for multidisciplinary research within
the field of efficient product realization. Within its defined research areas, we apply deep knowledge on new research
challenges, based on industrial needs. By using our methods and tools throughout the whole process, from concept to
full production, we contribute to new business opportunities in new and existing industries.
Our research is based on four research groups:

• Systems Engineering & PLM
• Geometry Assurance & Robust Design
• Geometry and Motion Planning
• Automation

We work in three cross-disciplinary themes:

• Platform-based Development
• Smart Assembly
• Perceived Quality

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en
Follow us on Twitter (WingquistLab) and www.facebook.com/WingquistLaboratory

ROBOTIK
NUTRITION
DISTRIBUTION

www.orebrosciencepark.se
Örebro Science Park finansieras av:
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Näringsliv och universitet för
gemensamma innovationer

Genom Företagarforskarskolan Vipp har Karlstads universitet inlett ett fruktbart samarbete mellan akademi och näringsliv. Th: professor Lars Järnström och doktorand Anders Ottosson.

Att samverka mellan akademi och näringsliv är i dag nödvändigt
för att innovationer ska nå marknaden. Vid Karlstads universitet
pågår just nu ett Sverige-unikt samarbetsprojekt för forskning och
kommersialisering inom fiberbaserade processer och produkter.
– En innovation existerar inte

förrän den når marknaden.
Orden kommer från Lars Järnström, professor i kemiteknik och
programansvarig för Företagarforskarskolan Vipp – ett projekt på
Karlstads universitet som initierades 2011 och som året därpå tog
emot sina första 14 doktorander.
Dessa är i regel anställda på sina
respektive företag, men sitter i genomsnitt en dag i veckan på Karlstads universitet för att arbeta på
sina projekt.

– Vi har identifierat olika behov

för framtidens forskare inom industrin, säger Lars Järnström. De
måste vara mer flexibla och jobba
över ett bredare område. De behöver kunna röra sig mellan akademi
och industri – både förstå företagens behov och formulera fråge-

ställningar för forskningen. Kommersialisering handlar om att
ständigt fundera över hur värde
skapas.
Det behöver inte ens vara produkten i sig som är värdeskapande, menar Järnström, utan det
räcker med att den ingår som en
del i en större värdeskapande process med kringliggande områden
som underhåll, tjänster och utbildning.
Fokus för VIPP är alltså på fiber-

baserade produkter från skogsråvara. Vipp ingår i en satsning på
företagsforskarskolor som finansieras av KK-Stiftelsen och deltagande företag. KK-stiftelsen finansierar flera företagsforskarskolor
med annat fokus vid några andra
högskolor och universitet. Vipp
har, tillsammans med de företags-

forskarskolor som hunnit längst,
under våren erbjudits att komma
in med en ansökan om att utöka
projektet med upp till åtta nya
doktorander.
– Här på Karlstads universitet
är vi villiga att ta in fler forskningsområden ifall det kan hjälpa skogsindustrin i sin omställningsprocess. De måste få ut mer värde ur
skogsråvaran. Det går inte bara att
producera tryckpapper längre.
En av doktoranderna som är

mitt uppe i sin forskning är Anders
Ottosson. Efter nio år inom fordonsindustrin är han nu anställd på
Metso Paper Sweden AB. Han bedriver sitt forskningsprojekt inom
VIPP på 80 procent av sin tid, medan 20 procent av tiden går till utvecklingsprojekt inom Metso.
– Forskningsområdet är ett gemensamt beslut av Metso, universitetet och mig som doktorand.
Jag tycker det är helt unikt att man
får ett så här nära samarbete med
akademin. Det blir också värdefulla relationer inför framtiden.

Vi jobbar med
naturvetares
karriärutmaningar
– SÅ D E KA N F OK U S E RA PÅ
D E ST OR A FR ÅG OR NA !

Vi ger dig:
» rådgivning, stöd,
utveckling och nätverk
» fackligt service- och
trygghetspaket
Naturvetarna är akademikerförbundet för professionella inom life science, jord,
skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Naturvetarna vill ge
medlemmarna möjlighet att växa på arbetsmarknaden, både som individer och grupp.

Anders Ottosson forskar om
sätt att effektivisera torkningsprocessen vid tillverkning av tissue
eller mjukpapper – till exempel
hushållspapper, toalettpapper och
näsdukar.
– Förenklat kan man säga att
tissuemaskinen avvattnar pappersbanan under tillverkningsprocessen, säger han. Med mekanisk
avvattning pressar man ut en stor
andel av vattnet och resterande
del avlägsnas genom att tillföra
värme. Torkning med hjälp av
värme är ganska kostsamt, så jag
vill minska energianvändningen
genom att göra det möjligt att utnyttja värmen som idag går till
spillo. Där finns det en klar förbättringspotential.
Lars Järnström nämner flera

exempel på hur man driver skogs
industrins produktutveckling
framåt:
– Vi har doktorandprojekt
igång som tittar på vilka andra
strömmar man kan få ut från massabruket. Ett träd innehåller

mycket antioxidanter och ämnen
som kan användas i livsmedel eller
andra industriella processer i
framtiden. För hygienprodukter är
cellulosafibrer stort, men det
finns potential att utveckla den
biten ytterligare genom separations- och reningsprocesser.
Cellulosafiberbaserade förpackningar ökar dessutom kraftigt.
Är tabut kring kommersiell
forskning brutet tycker du?
– Jag har aldrig sett en motsättning. I forskningsprojekt ska man
ha någon form av plan för kommersialisering från början och det
kan vara bra att ha de tankebanorna även i den tillämpade grundforskningen enligt min mening.
När vi jobbar med företagen är de
delaktiga i en stor del av planeringen, så det är inte bara forskningen som sker tillsammans. Vi
inom akademin har fått en unik insikt i företagens behov som vi inte
hade tidigare.
CHRISTIAN VON ESSEN

Fokus: VIPP
Företagsforskarskolan VIPP är ett
samarbete mellan 14 företag inom
främst skogsindustrin och kemiteknik, energi-, miljö- och byggteknik
samt Centrum för tjänsteforskning
vid Karlstads universitet. Deltagande
företag är Asko Appliances, Billerud
Korsnäs, BTG Instruments, Eka Chemicals, Metso Paper, Domsjö Fabriker,
MoRe Research, Innventia, Pöyry,
Stora Enso Group R&D, Stora Enso
Skoghall, SSG Standard Solutions och
Kemira. Finansierar gör deltagande
företag, Karlstads universitet samt
KK-stiftelsen.

”Gör som jag,
bli medlem!”
Nomi Creson, biomedicinare,
medlem i Naturvetarna
sedan 2007.

naturvetarna.se

Din vägvisarreen
genom karriä

u-fold

forum för forskning om
läkemedels- och drogberoende

U-FOLD är en viktig plattform där nya vetenskapliga landvinningar

snabbt kan kommuniceras mellan forskningsområden och sedan med
praktiker ute i samhället. Det säger Fred Nyberg, professor i beroendeforskning vid Uppsala universitet och koordinator för U-FOLD

U-FOLD är ett Uppsalabaserat nätverk i kampen mot läke

medels- och drogberoende. Här möts universitet, myndigheter och organisationer för att tillsammans utveckla åtgärder
mot missbrukets problematik. I dag samlar U-FOLD tjugo aktörer från akademi, myndigheter och ideella organisationer.
Vi har sänkt tröskeln för nya möten och idéflöden med tydlig
praktisk effekt. Nyligen slutförde de första deltagarna Länsstyrelsens och Uppsala universitets gemensamma utbildning
i cannabisprevention. Region- förbundet och Uppsala universitet har redan inlett projektet Barn i missbruksmiljöer. Flera
spännande satsningar är på väg upp ur startblocken.
U-FOLD är länken mellan Uppsalas forskning, prevention och behandling av läkemedels- och drogberoende. Vårt
nätverk samlar bred erfarenhet, ny kunskap och skilda perspektiv. Mötet bidrar till ökad förståelse och ett gemensamt
förhållningssätt kring beroendekedjans mekanismer. Tillsammans skapar vi nya metoder att bryta vägen mot missbruk. I samverkan effektiviserar U-FOLD införandet av nya
rön i preventiva insatser, vård och rättsliga åtgärder.
Missbruk låter sig inte förklaras med enkla, linjära samband. U-FOLD bygger nu den arena som sammanför och
inkluderar beroendeområdets många perspektiv. Våra
mötesplatser minskar avståndet mellan beslutsfattare,
praktiker och forskare. Med tvärvetenskaplig dialog skapar
vi samsyn. Med tydliga besked påverkar vi samhällsdebatten.
Med enad kunskap och kraft stärker vi möjligheten att förbättra prevention och vård.
U-FOLD stimulerar aktiv samverkan mellan forskning,
politik och praktik. Genom att tillsammans planera och
utföra utbildningar säkrar vi ett intensivt kunskapsflöde.
Vårt opinionsarbete omfattar debattinlägg och dagsaktuella kommentarer via media och www.ufold.uu.se. Till våra
aktuella fokusinsatser hör ett utvecklat samarbete mellan
beroendepsykiatrisk forskning och vård. U-FOLD har även
påbörjat en fördjupning av tvärvetenskapliga perspektiv
inom utbildning och forskning.

Kommande evenemang
s e mi na ri u m:
BEROENDE – DAGSAKTUELL KUNSKAP INOM ANDT och S

8 maj, kl. 10.00–15.15, Grönwallsalen, Ingång 70 Akademiska
Sjukhuset. Vi belyser bland annat ungdomars relationer
till droger, skadeeffekter av cannabis, tobak och snus samt
uppföljningen av ANDT-strategin. Arr: Regeringens ANDTsekretariat, U-FOLD
t e ma k vä l l :
KONSTEN ATT INTE KÖPA UT TILL SIN TONÅRING

14 maj, kl. 18.00, Hörsal IV, Universitetshuset
Med skolavslutningen runt hörnet samtalar vi kring argument och tips hur vi bemöter tonåringen som vill att vi ska
köpa ut. Arr: Länsstyrelsen i Uppsala län, U-FOLD
möt e s p l at s u - fo l d :
BRUKARENS PERSPEKTIV

23 maj, kl. 09.00–12.00, Katedralkaféet. Hur är det egentligen
ställt med inklusion och brukarinflytande? U-FOLD sätter
fokus på ett alltför ofta förbisett perspektiv. Arr: U-FOLD
U-FOLD i ALMEDALSVECKAN 2013

2 och 4 juli, kl. 14–15, Visby. Vid årets Almedalsvecka arrangerar U-FOLD seminarierna Vem ska springa sista sträckan?
och Är det farligt – Fråga forskarna samt Är det dags att legalisera Cannabis i Sverige? Arr: U-FOLD
Läs mer om aktuella evenemang på
www.ufold.uu.se/evenemang
Maila till info@ufold.uu.se för att få vårt digitala

nyhetsbrev.
U-FOLD , Box 591, 751 24 Uppsala

info@ufold.uu.se, www.ufold.uu.se

