
Den amerikanska 
marknaden satte re-
kord i antal börsno-
teringar under 2014 
och M&A aktiviteter 

inom Life Science uppgick till drygt 
200 miljarder dollar. 47 procent av alla 
bolag som noterades på de amerikan-
ska börserna under första kvartalet 
2015 är verksamma inom Life Science 
sektorn, främst inom bioteknik och 
medicinteknik. 

en växande medvetenhet
I modern tid har vi i västvärlden, tack 
vare utveckling av, och tillgång till, 
vacciner och antibiotika, varit förhål-
landevis förskonade från de sjukdo-
mar som tidigare utgjorde de största 
hoten mot vår hälsa. Idag finns dock 
en växande medvetenhet om ökande 
problem med resistens mot antibio-
tika, samt en oro att epidemier sprids 
så oerhört mycket snabbare i dagens 
samhälle.
    I likhet med Bill Gates fruktar många 
att ett av de största hoten under vår 
livstid kommer att vara en allvarlig 
pandemi med tiotals miljoner döds-
offer. Med Ebola i Afrika, mässling 

i USA, fågelinfluensa i Kanada och 
MERS i Sydkorea vittnar de senaste 
åren om att det finns god anledning 
att återigen rikta uppmärksamheten 
mot relevanta behandlingsmeto-
der, vetenskapligt såväl som kom-
mersiellt. Immunologi, läran om 
vårt medfödda immunförsvar, är det 
övergripande temat för SALSS 2015. Vi 
kommer även att belysa det senaste 
inom infektionssjukdomar och can-
cer - sjukdomar som läkemedelskon-
sten till trots övermannar kroppens 
egna försvarsmekanismer. 

Ligger på topp
Svensk forskning ligger i topp inom 
Life Science, men rankas i botten 
när det kommer till kommersiali-
sering. Sverige skiljer sig från USA 
bland annat genom ”lärar-undanta-
get” som ger forskaren rätt till sina 
egna uppfinningar och innovatio-
ner. Dessutom råder stor brist på 
affärsänglar och annat riskvilligt 
kapital för att omsätta vetenskaplig 
forskning i  företagsamhet och fram-
gångsrika  affärsidéer. Idag finns vis-
serligen statliga medel och fonder 
för forskning och initiala skeden i 

Skapa gynnsamma förutsättningar 
för nya lösningar
Affärerna går bra för Life Science företag globalt.

 affärsutvecklingen, men det saknas 
mer långsiktig finansiering innan bo-
lagen blivit stora nog för större risk-
kapitalister eller börsintroduktion. 
Det finansieringsglapp som fram-
träder då ”mjuk finansiering”, såsom 
offentliga medel och fonder, tar slut, 
måste överbryggas. Ett sätt är att 
skapa mötesplatser där svenska Life 
Science innovatörer exponeras mot 
internationella bolag och investerare. 

effektivare åtgärder
Effektivare åtgärder måste till om 
Sverige ska bli bättre på kommersia-
lisering, och på så vis bättre tillvarata 
de resurser vi har från vår topposition 
inom forskning. Svenska politiker har 
utlovat hundratals miljoner i fortsatt 
stöd för branschen. Var och hur dessa 
pengar ska placeras och vilka resultat 
som ska uppnås är dock osagt. Man 
kan hoppas på en snar debatt och 
transparens i diskussionen. Ett pa-
radigmskifte krävs där forskningen, 
näringslivet och finansiärerna möts 
och genererar ett mätbart mervärde 
för individer och samhälle.
   Just detta, och hur vi ska skapa 
gynnsamma förutsättningar för nya 

lösningar, kommer att vara i fokus 
under SALSS 2015, årets toppmöte 
inom Life Science som äger rum den 
19 till 21 augusti i Stockholm. 

en tankesmedja
The Swedish-American Life Science 
Summit grundades i New York för 
tio år sedan av Barbro Ehnbom, arbe-
tande styrelseordförande. SALSS 2015 
är det elfte i följd av en serie toppmö-
ten som syftar till att stärka globala 
utbyten inom Life Science-sektorn. 
Som ett bevisat exklusivt evenemang, 
by-invitation-only, har SALSS genom 
åren gästats av Nobelpristagare, le-
gender från Wall Street, politiker och 
företagsledare från Big Pharma. Ge-
nom att attrahera både akademin, nä-
ringslivet och den finansiella sektorn 
har toppmötet utvecklats till något av 
en tankesmedja för industrins vikti-
gaste aktörer. Det har gjort att Stock-
holm och SALSS har erkänts som en 
av världens affärshubbar för Life Sci-
ence, av the Institutional Investor. 
Temat för årets SALSS är Immuno-
logy, Cancer and Infectious Disease, 
med särskilt focus på vacciner och 
antibiotikaresistens.

Barbro ehnbom
Grundare och arbetande styrel-
seordförande för sAlss, swed-
ish-American life science summit
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ligger i topp inom life 
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