Tidigare nobelpristagaren i fysiologi eller medicin Gerald Edelman, Barbro Ehnbom och ﬁnanskvinnan och medicine doktor Karin Hehenberger, 2010.

"SALSS erbjuder en unik möjlighet för vetenskap och näringsliv att mötas, i en
trivsam stad, och skapa nya möjligheter för hälsan”, sa William A. Haseltine, vd,
Access Health International.

”Life Science-industrin ger oss en lovande framtid. Aﬀärskontakter över
Atlanten är mycket viktiga för utvecklingen av den industrin. SALSS är en
utmärkt plattform för att nå detta mål”, sa Göran Hägglund, socialminister, vid sitt framträdande.

Världens bästa möte
för svenskamerikanska affärer

– Swedish-American Life Science Summit ﬁrar 10
år i Stockholm, 20-22 augusti
Mötet för svenskamerikanska handelsförbindelser sedan ett decennium.I år fyller prestigefyllda SALSS tio år.
- Jag vet vad som händer när företagare, akademiker och aﬀärsmän träﬀas under trevliga former, det blir aﬀärer,
säger Barbro Ehnbom, som grundade och har drivit mötet sedan start.
TEXT: VERONICA RABERG-SCHRELLO FOTO: JESSICA OCH ANDERS LÅNGBERG OCH STEFAN SIGEMO

46

MEDTECH MAGAZINE Nr.2. 2014

Företagsledaren Michael Treschow
vid 2012 års SALSS.

HKH Prinsessan Christina vid SALSS 2009.

Lars Leijonborg var VIP-talare
under SALSS 2006.

Barbro Ehnbom och
Dr. Marcus Wallenberg.

Prins Carl-Philip och Marianne Bernadotte.

Swedish Brain Powers chef och
grundare, professor Bengt Winblad.

Barbro Ehnbom och Elektas tidigare vd Tomas Puusepp.

New York, 1980-tal Som analytiker inom
läkemedelsindustrin insåg Barbro Ehnbom
tidigt att branschen skulle komma att producera enorma framsteg för mänskligheten,
och samtidigt stora ”deals” på finansmarknaden, vilken hon själv verkade i. Och det var
svenska bolag som ägde flera av de viktigaste
patenten.
- De stora bankerna och investerarna på
Wall Street var vid denna tid mycket nyfikna på den svenska biotechindustrin, och jag
var en av få som kunde marknaden. Där och
då började jag arrangera möten av informell
karaktär, hemma hos den svenske Generalkonsuln i New York på Park Avenue. Under
årens lopp hann många svenska bolag och
ägare till stora investeringsfirmor avlägga visit

Diana Gette, kongressledamot i representanthuset
sedan 1997, på SALSS 2009.

och gå därifrån inspirerade att göra business,
berättar Barbro Ehnbom.
Dessa träffar blev fröet till dagens
Swedish-American Life Science Summit,
SALSS, som i år firar tio år. Idén att förena
de båda världarna – Wall Street och Sverige, tog en bestämd form under mitten av
2000-talet och år 2005 genomfördes det första SALSS-mötet i Stockholm. Ett hundratal
ledare, politiker, entreprenörer och investerare samlades för att avhandla den senaste
forskningen och branschens finansieringsfrågor. Succén var ett faktum och SALSS
blev ett årligt evenemang.
- Jag såg att de skillnader som finns mellan den svenska och amerikanska marknaden
skulle skapa goda synergier. I Sverige fanns

Professor Hans Rosling VIP-talade 2011.

VIP-talaren Yuval Binur, Astrid Lilliestråle och
William Haseltine på SALSS 2007.

den starka och framgångsrika forskningstraditionen, i USA en välfungerande infrastruktur för finansiering av mindre bolag och
uppstartsföretag. SALSS-mötets framgångar
bygger på att sammanföra dessa två, säger
Barbro Ehnbom.
SALSS räckvidd har dock inte stannat vid
svensk-amerikanska utbyten. Mötet samlar
numera deltagare från hela världen, men har
behållit sitt ursprungliga, exklusiva format.
- För något år sedan myntade en av våra
talare uttrycket ”SALSS – Davos of the
North”. Även om det var skämtsamt sagt, blir
jag väldigt stolt när jag ser vad vi åstadkommit under tio år. Vi hoppas fortsätta traditionen i minst ett decennium till, säger Barbro
Ehnbom. MTM
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