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HITTAR NYA VÄGAR. Karin Hehenberger, boende i New York och som själv har diabetes, hoppas att hennes nya fond Lyfebulb ska locka företag att donera pengar till forskning
som förbättrar livet för sjuka.
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■■Ålder: 42 år.
■■Bor: På Upper
East Side,
Manhattan.
■■Familj: Fäst
mannen Jean
Denoyer, som
driver ett flertal
franska och
italienska
restauranger
i New York.
■■Bakgrund:
Efter läkarexa
men dokto
rerade Karin
Hehenberger
i molekylärmedi
cin med inrikt
ning på diabetes
och sårläkning.
Därefter en
näringslivs
karriär som
inbegrep konsult
på McKinsey
i New York,
analysuppdrag
åt hedgefonder
som Galleon,
Argus och Brum
mer & Partners,
partner på SLS
Ventures i Stock
holm, strategi
chef kring dia
betes och fetma
på läkemedels
jätten Johnson
& Johnson och
ansvarig för
strategiska alli
anser på The
Juvenile Diabe
tes Research
Foundation.

Letar friska pengar
Svenskans forskningsfond hoppas på donationer från New Yorks rika
NEW YORK

Karin Hehenberger är både ett
sjukdomsfall och en framgångssaga.
Efter att diabetes både har
byggt hennes karriär och snudd
på tagit hennes liv arbetar hon
i dag för att få välbärgade
New York-bor att investera
i välgörande forskning – och
passar samtidigt på att göra ett
socialt experiment.
”Vi kommer att investera pengarna med
en lika noggrann urvalsprocess som
inom exempelvis Brummer eller Merrill
Lynch”, berättar svenska Karin Hehenberger om den fond för välgörande ändamål som hon är på väg att lansera.
”Men vi kommer att fokusera på företag som inte bara tjänar pengar utan som
även gör ett positivt avtryck på miljön.
Vi vill fokusera på företag som erbjuder
livsförbättringar nu eller inom de närmaste åren.”

I USA kallas fenomenet för Venture
Philanthropy och bygger på att donerade

pengar investeras på ungefär samma sätt
som inom en riskkapitalfond. Siktet är
alltså inställt på ekonomisk vinst, genom
investeringar i bland annat läkemedelsindustrin.
Fast några pengar går i det här fallet
inte tillbaka till investerarna.
”Investerarna donerar pengarna, vi
ser oss som ett alternativ till traditionell
välgörenhet”, säger hon om fonden som
ska heta Lyfebulb Cares.
Förutom att pengar då bidrar till forskning eller andra företag som på något
sätt förbättrar tillvaron för sjuka, kommer framtida vinster att göda den andra
delen av verksamheten, hoppas Karin
Hehenberger.

Den heter Lyfebulb Social Club, och
är en serie evenemang i New York där
Karin Hehenberger för samman drabbade patienter, läkare, investerare och
entreprenörer.
”Dr Karin Hehenberger och Lyfebulb
bjuder in dig till en kväll av mingel,
specialgjorda drinkar och diskussioner
kring typ 1-diabetes”, står det exempelvis att läsa i en färsk inbjudan.
Efter ett framträdande eller en paneldebatt om ämnet för dagen, är förhoppningen att nätverkandet efteråt ska

”Investerarna
donerar
pengarna,
vi ser oss
som ett
alternativ till
traditionell
välgörenhet.”
KARIN
HEHENBERGER
OM SIN FOND
L YFEBULB CARES

bädda för nya framsteg och samarbeten.
Nyligen samlades en sådan grupp på New
York-restaurangen Le Colonial för att
diskutera en ny bok som Karin Hehenberger skrivit om just diabetes.

Ämnet står henne nära. Hon diagnosticerades som diabetiker i puberteten,
och kom senare att forska i ämnet. Efter
avklarad läkarutbildning och AT-tjänst
på Karolinska sjukhuset i Stockholm
fortsatte hennes karriär, vilket Di Weekend skrev om 2011, till USA och vidare ut
från laboratoriemiljön till Wall Street.
Där kom hon att följa läkemedelsbolag,
bland annat som anställd inom den
svenska hedgefondkoncernen Brummer
& Partners, medicinjätten Johnson &
Johnson samt på konsultbolaget
McK insey.
En dag strax före jul 2009 vaknade hon
upp på sitt köksgolv, i en pöl av blod med
ett stort sår i pannan och flera utslagna
tänder. Trots flera försök att trappa ned
på långa arbetsdagar och högt tempo,
var sjukdomen på väg att ta överhanden.
”Det är fruktansvärt ironiskt. Jag har
vigt mitt liv åt att studera detta”, säger
Karin Hehenberger och tillägger att
hon redan som liten flicka studerade

läkarvetenskapen med stort intresse.
Men en tid efter att hon svimmat på
grund av för lågt blodsocker, följde en
transplantation av hennes bukspott
körtel, något som tillsammans med en
donerad njure kom att göra underverk.

Sedan dess har Karin Hehenberger
blivitbättre. Hon beslutade sig också för
att lämna arbetet inom finansbranschen
bakom sig, för att fokusera på att hjälpa
andra diabetiker. I början av 2014 startade hon Lyfebulb efter att ha samlat in
motsvarande 8,5 miljoner kronor från
olika finansiärer. Sedan dess har verksamheten växt, och snart ansluter sig
Karin Hehenbergers yngre syster Anna
Hehenberger i rollen som operativ chef.
På sikt hoppas hon att kampen mot
diabetes ska bli till ett verkligt familjeföretag. En syster till, Lisa Hehenberger,
är nämligen expert på området eftersom
hon doktorerat inom ämnet riskkapital
med filantropisk inriktning.
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