Barbro C. Ehnbom, grundare och ordförande, The Swedish American
Life Science Summit, i samtal med Alexandra Charles.

”I don´t know shit about art,
but I love to consume it.”
Laurent Leksell

Thomas von Koch, EQT:
”It´s ugly out there!”

”We actually MAKE money!
Compared to biotechcompanies…”
Tomas Puusepp, CEO, Elekta

The Swedish-American Life Science Summit
I augusti var det dags för öppnandet av det fjärde
”Swedish - American Life Science Summit” i Stockholm. Symposiet bjuder in en handplockad skara
investerare, till ett exklusivt umgänge tillsammans
med akademi och industri under drygt två dagar.
Av de drygt 90 inbjudna gästerna kommer drygt en
tredjedel från USA. Alla är här för att lära känna
varandra och MedTech Magazine fick vara med.
Text: Ulrika Berglund
Foto: Anders Zakrisson, Ulrika Berglund

Syftet med ett interkontinentalt möte som ”The Swedish – American
Life Science Summit” är att främja och stärka relationerna mellan Sverige och USA. Den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden är
(ännu!) den största i världen och Sverige ligger i framkant när det gäller
forskning och utveckling inom området Life Science (läkemedel, biotech och medtech).
Sverige har bland de viktigaste center i världen inom detta område
och det är avgörande att vi bygger både strategiska och långsiktiga relationer länderna emellan när det gäller finansiella allianser. Detta vill
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mötets grundare Barbro C. Ehnbom ta fasta på och samtidigt i detta
forum ta avstamp mot nya nyckelmarknader globalt.
Välkända namn som doktorerna Jacob Wallenberg och William
Haseltine och de båda professorerna Mattias Uhlén och Hans Wigzell
står på talarlistan tillsammans med kända namn från industrin.
– Det här är en som en exklusiv klubb och ett enastående tillfälle
att skapa fantastiska kontakter, har Barbro C. Ehnbom sagt till Dagens
Industri.
Mötet inleds med en bjudning hemma hos den amerikanska ambassadören i Stockholm, Mr Michael M. Wood. Efter mingel på internationell mark bjuds det till bords hos en av mötets guldsponsorer, i
företagets lokaler på Stureplan i Stockholm.

Svart är svart och vitt
Svenska life science företag får möjlighet att visa upp sig i detta forum
och glädjande för mig är att se ett flertal medtechföretag, både på scen
och i publiken. Med anledning av världsmarknadsläget och i synnerhet den amerikanska ekonomin får vi höra några dystra rapporter från
investerarnas planhalva. Thomas von Koch, Head of Equity på riskkapitalbolaget EQT, inleder sitt framträdande med ”How black is black?”
och fortsätter med dyster min och upprepar ordet ”ugly” gång på gång.
Vilken tur att flera av deltagarna jag pratar med upplever situationen
annorlunda och att det, trots de ekonomiska rapporterna, ändå görs
affärer med svenska företag. Och inom medtechsektorn bevisar till
exempel Elekta och Bactiguard motsatsen. Det finns en smittade fram-
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Dr Lars Gatenbeck, Partner GZ Group, Christian Kinch, CEO för
medtech-raketen Bactiguard och Christians styrelseordförande
Thomas ”how black is black?” von Koch, Head of Equity, EQT.

tidstro bland både företagare och investerare inom Life Sciencesektorn och medtechföretagen blommar.

Samlad expertis
Ett gediget program med föreläsningar och företagspresentationer
följer sedan i dagarna två, allt noga sammansatt av Barbro C. Ehnbom, som själv har en bakgrund i den amerikanska läkemedelsindustrin och har jobbat tio år som läkemedelsanalytiker på Wall Street.
–Mycket av diskussionen i branschen i dag kretsar kring det
akuta behovet för life science-företag att använda sig av globala
forsknings- och utvecklingsresurser, säger Barbro och menar att
dessa kommer i första hand från snabbt växande ekonomier som
Indien och Kina.
– Sverige har en chans att ta en position inom forskning och
utveckling, i den fortsatta globaliseringen av branschen.
Barbro skriver i programpresentationen att hon ser fram emot
att av den samlade kollektiva expertisen få lära sig föda fram nya
former av life science-företag.

Brilliance iCT
- När säkerhet är avgörande
Brilliance iCT ger 256 snitt per
rotation med 80 mm täckning
t Säker diagnostik med bästa
bildkvalitet
t Snabba undersökningar - en
högupplösande lungundersökning
kan till exempel utföras på 2
sekunder
t Låga doser i alla lägen - ny
avancerad teknik för att reducera
patientdosen.

Konsten i vetenskapen
Medtechbranschens alldeles egna magnat Laurent Leksell höll
under den avslutande lunchen på Moderna Museet det avslutande
föredraget på ämnet ”Life Science & The Arts”. Vi fick en spännande rundvandring genom Elektas konstinnehav och Larry Leksell är
övertygad: Life Science är lika mycket konst som vetenskap. MTM
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