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Årets upplaga erbjöd en mycket speciell arena för utvalda medtech-
företag (bland andra Bactiguard, Athera, Airsonett, Doxa ab, Forecast 
Diagnostics och IntelliMedicine Systems) att presentera för big pharma 
såsom Abbott, Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

– Med framstående gäster från Amerika, Asien, Europa och i synner-
het de skandinaviska länderna har toppmötet expanderat till en global 
mötesplats, säger Mathias Uhlén, internationellt ansedd vetenskaps-
man och professor i mikrobiologi vid Kungliga Teknologiska Högsko-
lan i Stockholm. 

EN UNIK MÖTESPLATS
Fokus på årets salss var på neurovetenskap och musikens betydelse 
inom området betonades. Konferensen inleddes med bravur med 
Nobelpristagaren Gerald Edelmans mycket tankeväckande föreläs-
ning om vårt medvetande och ”How Matter Becomes Imagination”. 
Dr Aniruddh Patel gav neurovetenskapen nya dimensioner och disku-
terade kopplingen mellan musik och den biologiska evolutionen och 
belyste de områden där musik kan ersätta konventionella läkemedel. 
En kvartett svenska forskare tog även upp framsteg i musikaliska för-
hållningssätt till sjukdom och behandling

Andrew Hessel och Daniel Kraft från nasa:s och Googles tvärveten-
skapliga samarbete Singularity University visade sedan på vikten av att 
förstå den teknologiska konvergensens påverkan för att med nya produk-
ter kunna tangera den exponentiella utvecklingskurvan.

Under tre vackra brittsommardagar var Stockholm 
medelpunkten av Life Science då ett hundratal speci-
alinbjudna gäster från hela världen strålade samman 
för att diskutera framtiden inom branschen på årets 
upplaga av Swedish American Life Science Summit 
(SALSS), 29 september – 1 oktober. 

Text: Charlotte Staf

Nya framtidsperspektiv inom Life Science  
presenteras på SALSS 2010

Steget före i en 
exponentiell värld

Åsa Hedin, Elekta och Dr Gerald Edelman, som fick 
Nobelpriset i medicin 1972 för sitt arbete på immunsyste-
met, tillsammans med kollegan Rodney Robert Porter.
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”Toppmötet har 	
         expanderat 	
   till en global 	
             mötesplats”

Anna Levander, Abbott Diabetes Care.

Dr. Gerald Edelman, Nobel Laureate, Chairman, 
Dpt of Neurobiology, Scripps Research Institute, 
John Costantino, Partner, NGN Capital, Barbro 
Ehnbom, Chairman SALSS, Dr. Karin Hehen-
berger, Senior VP, Juvenile Diabetes Research 
Foundation International.

Dr. Aniruddh Patel, The Neurosciences 
Institute.

–Vi på Elekta ser särskilt fram emot SALSS 2011 
då ett viktigt fokusområde blir cancer och dess 
diagnostik, säger Tomas Puusepp, (th i bild) VD 
för Elekta.
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Andra framstående och inspirerande talare var Life Science-gurun 
Steven Burrill, vd och grundare av Burrill & Company och William 
Haseltine, grundare av Haseltine Global Health samt ett av världens 
mest inflytelserika genomföretag Human Genome Sciences. Ledande 
befattningshavare från Pfizer ab, Abbott Laboratories, Bristol-Myers 
Squibb och Elekta ab gav även en unik inblick i hur stora läkemedels-
bolag konstant måste återuppfinna sig själva för att hantera den alltmer 
globala och dynamiska miljön de befinner sig i. 

NYA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
En stor del av diskussionerna under konferensen fokuserade på finan-
sieringsmöjligheter. Hur får man in kapital till en bransch som är mitt 

Läs mer på  
www.swedishamerican

lifescience.com

»SALSS håller en mycket hög standard och 
erbjuder en plattform där både forskning  

och industri kan samlas. Vi på Elekta ser särskilt fram  
emot SALSS 2011 då ett viktigt fokusområde blir  
cancer och dess diagnostik”

Dr. William A. Haseltine, 
grundare av Haseltine Global 
Health i samtal med professor 

emeritus Hans Wigzell verk-
sam vid Karolinska Institutet 

vid Institutionen för mikrobio-
logi, tumör- och cellbiologi.
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uppe i förändring och osäkerhet, där nya produkter är få och 
kommer sällan, och där innovation blir dyrare och svårare för var-
je dag som går? I en miljö som blir allt mer global och dynamisk 
har förmågan att uppbåda resurser blivit avgörande för att hantera 
förändring och göra förändring den till sin styrka. 

– salss håller en mycket hög standard och erbjuder en plattform 
där både forskning och industri kan samlas. Vi på Elekta ser särskilt 
fram emot salss 2011 då ett viktigt fokusområde blir cancer och 
dess diagnostik, säger Tomas Puusepp, vd för Elekta ab.

CANCER I FOKUS 2011
salss kantades som alltid vanligt av en uppsjö sociala arrange-
mang och i linje med årets tema bjöds de utländska gästerna bland 
annat på genuin svensk dragspelsmusik av Sven Idar på m/s Rid-
darholmen, och på vackra toner från några av skandinaviens främ-
sta unga musiker; Christian Svarfvar, violin, Marcus Forss, klari-
nett och Henrik Måwe, piano,  på legendariska Berns salonger. 

Med årets konferens, den sjätte i ordningen, har salss utveck-
lats till  en årlig, global mötesplats för forskare, investerare och 
företagare inom Life Science. Mot bakgrund av det stora antalet 
diagnostikföretag i Skandinavien blir det nästa år ett särskilt fokus 
på cancer. Notera att datum för salss 2011 redan satts till den 
24–26 augusti i Stockholm. MtM

is back!

DIGITAL DIKTERING

Ni är ständigt beroende av en väl fungerande teknik och vi 
är här för att hjälpa er. Grundig har utvecklat programvaran 
CareTalk™ som är ett digitalt dikteringssystem framtaget för 
just er inom sjukvården. Diktaten har aldrig haft så bra ljud, 
varit så lättillgängliga och överskådliga som nu. 
Med Office Management i ryggen är vi här för att stanna...

Tillsammans med Office Management gör Grundig en 
storsatsning på den digitala marknaden. 
Kontakta oss på telefon: 08-734 32 20

www.officemanagement.se

En av flera inspirerande talare var Life Science gurun Steven  
Burrill, VD och grundare av Burrill & Company.




