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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen SwedenBIO, 802413-7203 får härmed avge årsredovisning för 2013,
föreningens 11 räkenskapsår.

Om föreningen
SwedenBIO är en ideell intresseförening och branschorganisation för bolag som verkar inom hela
spektrumet av life science i Sverige. SwedenBIO bildades 2002 av sju Vd:ar från svenska life science
företag. Föreningen ska tillvarata branschens intressen och förbättra de näringspolitiska
förutsättningarna för sektorn genom att öka medvetenheten hos beslutsfattare och allmänheten om
branschens verksamhet och dess bidrag till bättre hälsa och ökat välstånd. Dessutom ska föreningen
utgöra ett forum för utbyte av erfarenhet mellan medlemmarna. SwedenBIO är helt
medlemsfinansierat och har inga statliga eller regionala stöd till sin basverksamhet.
Hur vi arbetar
SwedenBIO har tre ledord för sin verksamhet: opinionsbildning, nätverk och medlemsservice.
Verksamheten drivs primärt av en styrelse, sex arbetsgrupper samt ett kansli bestående av fyra
anställda.
Opinionsbildningen har som mål förutsättningarna för life science-industrin i Sverige. Påverkansarbetet
bedrivs bland annat via remissvar och debattartiklar samt kontakt med myndigheter och beslutsfattare.
Nätverksarbetet genomförs huvudsakligen på tre större event årligen; årsmötet i maj, Nordic Life
Science Days i september och CEO Summit i december.
Medlemsservice ges bland annat via nyhetsbrev med kontinuerlig omvärldsbevakning och kostnadsfritt
eller rabatterat deltagande på event och möten. Medlemmar har också fördelar av SwedenBIOs
nationella och internationella nätverk.
SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award för att uppmärksamma innovativa medlemsföretag.
Stadgar
Under 2013 uppdaterades föreningens stadgar. Ett motionsförfarande infördes, styrelsen gavs
möjlighet att utesluta medlemmar och regionala samarbetspartners introducerades som en ny
medlemskategori.
Det formella årsmötet
Det formella årsmötet, som är föreningens beslutsorgan, hölls den 21 maj 2013. Fyra nya ledamöter
valdes in i styrelsen. Dessa är Ulrika Slåne, 4:e AP-fonden; Jan Erneberg, GE HealthCare, Yvonne
Mårtensson, Cellavison och Anders Ekblom, AstraZeneca. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och
stadgarna uppdaterades (se rubrik Stadgar).
Medlemskategorier
Medlemskapet delas upp i tre kategorier: life science-företag (70%), regionala
samarbetsorganisationer (3%) och tjänsteföretag (27%). I kategorin life sciencebolag är 40 %
mikrobolag med färre än tio anställda. Den resterande tredjedelen är små och medelstora bolag
(SMEs) samt ett antal globala läkemedelskoncerner. Gruppen tjänsteföretag består av av exempelvis
advokat-, patent- och redovisningsbyråer med expertis inom life science. De regionala
samarbetsorganisationerna är företrädesvis regionala bio-organisationer. Endast life science-företag
har rösträtt i föreningen.
Organisation och operativ verksamhet
Kansliet
Kansli för SwedenBIO Service AB samt Föreningen SwedenBIO finns på Wallingatan 24, Stockholm.
Medlemsbolagens engagemang är en hörnsten i verksamheten och påverkar agendan för det dagliga
arbetet på kansliet. SwedenBIO arbetar i en organisation där varje medarbetare ansvarar för ett antal
arbetsgrupper och projekt.
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Kanslipersonalen bestod 2013 av Jonas Ekstrand, som utsågs till VD under året; Sara Gunnerås,
Science & IP; Karina Eskilsson, Kommunikation & PR; Anette Amareh, Kontorsadministration samt
Tuulikki Lindmark som sedan augusti 2013 är ansvarig för EU Support Office. Maria Kaaman och
Björn Kull lämnade SwedenBIO under 2013.
Tre studenter från KI Bioentrepreneurship har praktiserat på kansliet under året och bistått med
medlemsredovisning, uppdatering av externa databaser samt utvärdering av våra hemsidor. Under
sommaren anställdes en kommunikationsstudent för uppdatering av internationell säljinformation till
Nordic Life Science Days.
Under året har kansliet ändrat telefonifunktion och kompletterar mobiltelefoni med ett växelnummer.
Medlemsregistret är nu helt integrerat i vårt CRM-system och kansliet har dokumenterat de
administrativa rutinerna kring medlemsbasen.
Medlemskontakter
Utöver de veckovisa nyhetsbreven, de återkommande eventen och sedvanlig
mediahantering/medlemsinfo har SwedenBIO under året marknadsfört medlemmarna via bildspel och
partneringmöten på internationella mässor. Kanslipersonalen har deltagit med utställningar på ett antal
möten runt om i landet under året. Förutom möjligheten med att informera om SwedenBIOs
verksamhet är detta även ett sätt att hålla kontakt med medlemmarna. Andra exempel på
medlemskontakter är besök hos medlemsföretag samt det glöggmingel som hölls på Nobeldagen.
Medlemsenkät
Ungefär vart annat år genomförs en omfattande medlemsundersökning. Medlemmarna bjuds in att
svara på en webbaserad enkät kring SwedenBIOs verksamhet. Sammantaget framkom följande från
2013 år undersökning där svarsfrekvensen var 40%: Orsaken till medlemskapet är framförallt
nätverket. SwedenBIOs möten värderas som de viktigaste aktiviteterna. De ämnen som prioriteras
högst av medlemmarna inom perspektivet 1-10 år i en öppen fråga är finansiering, politik och
affärsklimat. Enkätens frågor och svar finns att ladda ner från SwedenBIOs medlemssidor.
Kommunikationskanaler
Under 2012 lanserades den nya hemsidan på svenska, med särskilda sidor bara för medlemmar.
Sedan dess har även aktiviteten i sociala medier utökats, liksom utgivningsfrekvensen av
nyhetsbrevet. Nedan följer en utvärdering av 2013 jämfört med 2011 som gjorts för att analysera före
och efter lanseringen av den nya hemsidan.
Hemsidorna
Under 2013 lanserades en hemsida för Nordic Life Science Days, www.nlsdays.com . Under året hade
den 282 000 unika besökare, medan SwedenBIOs hemsida hade 19000 unika besök, det vill säga
totalt 301 000. Motsvarande siffra för 2011 var 30 000, värt att notera är att majoriteten av besöken
gick till sidan om Life Science Investment Day Scandinavia (föregångaren till Nordic Life Science
Days). Tiden de unika besökarna var inne på hemsidan har fördubblats jämfört med 2011.
Pressrummet
SwedenBIO har under 2013 skickat ut 18 svenska och 15 internationella pressmeddelanden samt nio
svenska och fyra internationella eventinbjudningar. Under året har tekniken möjliggjort att samtliga av
dessa läggs upp i SwedenBIOs LinkedIn-grupp och på twitter. Antalet besökare i vårt pressrum har
ökat med 35 % 2013 jämfört med 2011. Motsvarande siffra för det internationella pressrummet är 1246
%.
Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet har skickats ut en gång i veckan med uppehåll för sommar- och julledigheter. Av 700
mottagare öppnas nyhetsbrevet av en tredjedel, vilket är strax över snittet för organisationsutskick.
Under årsskiftet 2013/2014 ändrades distributionen av nyhetsbrevet till att endast innefatta
medlemmar, för att öka medlemsnyttan. Utskick om våra event sker även fortsättningsvis till andra
aktörer.
Sociala medier
Hälften av SwedenBIOs närmare 600 följare på twitter anslöt sig under 2013. Enligt den externa
utvärderingsfunktionen Klout når SwedenBIO 50 % av twitterföljarna. Under 2013 har ett
instagramkonto öppnats. I förlängningen kan detta fotokonto bli ett effektivt sätt att vid större event få
interaktiva mingelbilder. Adressen är till twitter kontor och instagramkontot är: @swedenbio. De största
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evenemangen följs till exempel via #nlsdays och #SwBArsm.
Arbetsgrupperna
Arbetsgrupperna är en viktig del av SwedenBIOs verksamhet. Ett femtiotal nyckelpersoner från
medlemsföretagen deltar aktivt. Dessa leds av en ordförande från medlemsbolagen och har en bred
medlemsrepresentation från olika sektorer, geografiska regioner och storlek på bolag. Ordförande och
medlemmar i grupperna roteras regelbundet, med cirka två års intervall, för att säkerställa
medlemmarnas representation, engagemang och möjlighet till inflytande. Samtliga grupper involveras
bl.a. i remissförfaranden och i att uppdatera den nya hemsidan.
SwedenBIOs styrelse har tillsammans med arbetsgruppernas ordförande och kansliet tagit fram en ny
arbetsstruktur för grupperna som kommer att implementeras under 2014.
Under året har kansliet varit fokuserat på att restaurera föreningens ekonomi, bland annat genom att
kraftsamla för att leverera ett lyckat Nordic Life Science Days. Detta har fått till följd att
arbetsgruppernas verksamhet bedrivits med lägre intensitet än önskvärt.
Business & Finance Working Group
Arbetsgruppen fokuserar på frågor som rör branschens finansiering och affärsmöjligheter. Under året
har gruppen varit referensgrupp inför Nordic Life Science Days.
Deltagare i gruppen är Erik Walldén (Gyros), Hans Andreasson (6:e AP fonden), Jacob Gunterberg
(HealthCap), Jonas Brambeck (Industrifonden), Yvonne Mårtensson (Cellavision), Anna Levander
(Thermo Fisher Scientific), Paul de Potocki (Athera), Björn Sjöstrand (Scandinavian Biopharma
Holding), Mårten Winge (Medical Vision) och Magnus Nilsson (Xvivo Perfusion). Mårten Winge tog
över ordförandeklubban under året då Erik Walldéns mandatperiod gick ut, Yvonne Mårtensson och
Magnus Nilsson slutade i arbetsgruppen i och med att de valdes in i SwedenBIO:s styrelse.
Clinical Trials Working Group
Gruppen hade under våren besök av Susanne Baltzer, innovationsstödsstrateg på Läkemedelsverkets
innovationskontor. Susanne presenterade kontoret och sitt uppdrag samt önskade få in kommentarer
gällande Läkemedelsverkets stöd till företag. Arbetsgruppen hade till mötet bjudit in deltagare från
övriga arbetsgrupper och en handfull anmälde sig.
Gruppen hade under hösten besök av representanter från utredningen om nationell samordning av
kliniska studier, initierad av utbildningsdepartementet under ledning av Ingrid Petersson, för att ge
kommentarer.
Läkemedelsmarknaden kontaktade SwedenBIO gällande användningen av kvalitetsregistren sedan
avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) trädde i kraft. Patrik Sobocki, SwedenBIOs
representant i SKLs referensgrupp, intervjuades och en artikel publicerades med titeln: Svenska
Kvalitetsregister väcker nationellt intresse (Nr 2, 2013).
Arbetsgruppens ordförande Lars Thomander (Abbott) avgick under året och arbetet att hitta en
ersättare initierades.
Under året har gruppen bestått av följande personer: Lars Thomander (Abbott) ordf, Ulrika Assargård,
(Sofus Regulatory Affairs), Patrik Sobocki (Pygargus), Ulrika Stein Grive (Sobi), Marie Blad
(A+Science), Miguel Nilsson (TFS), Anna Leitgeb (Dilaforette), Johanna Svalstedt (Pfizer), Gunilla
Ekström (Karolinska Development), Ingegerd Dalfelt (PRA International Sweden) samt Pernilla
Sandwall (InDex Pharmaceuticals).
Communications & Marketing Working Group
Gruppen verkar kring tre huvudfrågor: medlemsnytta, media och politisk påverkan. Under året har
gruppen bland annat utarbetat den medlemsenkät som presenterades på årsmötet 2013 och utformat
en debattserie på Dagens Industri där näringsminister Annie Lööf ställdes till svars för
innovationsstrategins faktiska innehåll.
Deltagare i arbetsgruppen är: Kerstin Falck, ordförande (Pfizer), Victoria Lindström (Proffice
LifeScience), Klas Johansson (Q&Q labs), Thomas Phillipsson (Novavax), Linda Holmström
(Recipharm), Tina Dackemark Lawesson (CellaVision), Anna Larsson (Projektsupport SO). Martina
Ferneman, (Recipharm) har under 2013 ersatt Linda Holmström under dennes föräldraledighet.
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Intellectual Property Working Group
Arbetsgruppen har som mål att tillhandahålla ett forum för medlemmar i viktiga frågor som påverkar
medlemsföretagen; öka kompetens och medvetenhet om IP-frågor i medlemsföretagens
ledningsgrupper; öka insikten om potentialen och utmaningarna i att använda IP som ett verktyg för att
skapa värde, samt att påverka politiska beslutsfattare och lagstiftare i IP-frågor genom att vara en
självklar samtalspart i en faktabaserad dialog för att stärka SwedenBIOs medlemsföretag.
Under året tillträdde en ny ordförande, Jacob Westman, Director Medicinal Chemistry & IP på
Apodemus. Annika Unge Reis utsågs till representant i EuropaBIOs IP arbetsgrupp och Johanna
Bergh utsågs till representant i referensgruppen om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga
patentdomstolen initierad av justitiedepartementet.
En grupp granskare med expertkompetens inom kemi och farmakologi från EPO i München besökte
under året Sverige, Stockholm och Göteborg, för att träffa svensk expertis för utbyte av kunskap och
erfarenhet. Flertalet gruppmedlemmar var engagerade i detta och deltog på mötena. SwedenBIO
bidrog med annonsering och inbjudan.
Kemivärlden Biotech kontaktade SwedenBIO inför sitt nummer med IP-fokus gällande aktuella
IP-frågor. Detta resulterade i att representant från SwedenBIOs IP arbetsgrupp, Johanna Bergh,
intervjuades gällande det nya EU-patentet. En artikel publicerades med titeln: Nytt patentsystem
skapar osäkerhet (Nr 11, s. 22-23, nov 2013).
Under året har gruppen bestått av följande personer: Jacob Westman (Apodemus) ordf, Kerstin
Genetay (Neuronova), Ann-Sofie Sjögren (Alligator Bioscience), Annika Unge Reis (Valea), Gunnel
Nilsson (Groth & Co), Iain Morrison (Medivir), Johanna Karlqvist (Awapatent), Richard Lenemark
(Delphi), Martin Sundblad (Astra Zeneca), Robert Rönn (Orexo)samt Maria Lindgren (Dilaforette).
Manufacturing & Development Working Group
Arbetsgruppen har till uppgift att verka för att frågor som rör tillverkning och utveckling inom life
science finns på den politiska agendan och att stimulera till ett aktivt kunskapsutbyte mellan
branschens forskande och utvecklande/tillverkande discipliner. Arbetsgruppen har under året varit
vilande.
Arbetsgruppens ledamöter är Christer Johansson, ordförande (BiQ Pharma), Kia Frenssen (APL), Kim
Sandell (Pfizer), Filmon Solomon (Patheon), Torkel Gren (Recipharm), Lotta Ljungqvist (GE), Peter
Johansson (BioInvent) och Peter Silfwerbrand (Thermo Fisher Scientific).
Science Working Group
Arbetsgruppen har som mål att stimulera och stärka industri- och akademisamarbete; underlätta publik
forskningsfinansiering för life science samt verka för att attrahera världsledande forskningskompetens
till Sverige.
Under året har arbetsgruppen varit engagerad i uppföljning av regeringens satsningar som gjorts på
life science i Sverige, exempelvis Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) och SP
Process Development (SPPD), och hur detta påverkar och kan gynna branschen. Bland annat
satsningen på nya statligt finansierade institut har diskuterats, då verksamheten i vissa fall uppfattas
konkurrera med existerande företags verksamhet. En speciell arbetsgrupp har initierats för att följa
utvecklingen.
Under året har gruppen bestått av följande personer: Cristina Glad (Bioinvent) ordf, Maris Hartmanis
(Medivir), Håkan Larsson (AstraZeneca), Einar Pontén (Konsult), Martin Norin (Kancera), Jonas
Åström (GE healthcare), Karin von Wachenfeldt (Truly Translational Sweden), Ulf Boberg (Creative
Antibiotics) samt Tuulikki Lindmark (EUSO SwedenBIO).
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Vi hjälper innovativa företag lyckas - medlemsinriktade aktiviteter
Årsmötet
Årsmöte arrangeras med fokus på hur samhället och politik påverkar branschen. Under dagen korades
också årets vinnare av SwedenBIO Award. Liksom vid alla SwedenBIOs arrangemang läggs stor vikt
vid nätverkande.
På den öppna delen av årsmötet, som hölls i Finlandshuset, deltog 170 personer.
Temat för dagen var Från innovation till patient- och samhällsnytta där statssekreterare Håkan
Ekengren presenterade innovationsstrategin i praktiken. Representanter från Läkemedelsverket, Almi
och Business Sweden talade kring Hur myndigheter främjar svensk life science. Erik Weiman från
Uppsala Läns landsting och industrirepresentanter diskuterade eventuell samhällelig vinning för
nationell samverkan, och hur det i så fall skulle kunna utformas.
Tack till Delphi, IMS, Quintiles, IRW, Qbis och Life Science Sweden som möjliggjorde mötet!
Nordic Life Science Days (NLSdays)
Nordic Life Science Days arrangerades på Stockholm Waterfront Congress Centre med SwedenBIO
som producent och våra nordiska systerorganisationer - BioPeople, the Norwegian Bioindustry
Association och Finnish Bioindustries - som medarrangörer. Konferensen är ett investerar-, partneringoch nätverksmöte som lockar en internationell publik. NLSdays 2013 attraherade 647 delegater och
350 företag från 20 länder. Över 3500 mötesförfrågningar gjordes i bokningssystemet för
partneringmöten. Vi hade 64 sponsorer-partners- supporters och 98 talare-moderatorer-panelister.
Närmare 75 företag presenterade sin verksamhet på någon av scenerna och 47 utställare fanns på
plats. Stockholm Stad bjöd på mottagning i Stadshuset. Vi tackar alla medarrangörer, sponsorer,
partners, supporters, talare, moderatorer, panelister och delegater samt vår externa projektledare för
att ni bidrog till att göra den första upplagan av Nordic Life Science Days till ett lyckat möte och en
viktig plattform för att utveckla den svenska life science sektorn!
CEO Summit
CEO Summit har fokus på företagande och goda exempel för branschen. Mötet hölls i Astra Zenecas
konferensanläggning i Mölndal. Det var första gången mötet arrangerades utanför Stockholm och det
lockade ca 140 personer.
Temat för mötet var kliniska prövningar och vägen till framgångsrikt företagande. Bland annat
redogjorde Ingrid Petersson för resultatet av utredningen om nationell samordning av kliniska studier.
Affibody, som tidigare under året tilldelats SwedenBIO Award, berättade om sin resa till klinik och
lönsamhet.
Tack till AstraZeneca, Advokatbyrån Lindahls, A+ Science, Narva, GU Holding, Sahlgrenska Science
Park, Clin Trials Skåne, Valea, Business Region Göteborg, Veryday och Life Science Sweden som
möjliggjorde mötet!
Övriga arrangemang
SwedenBIO bedriver en aktiv marknadsföring av medlemmar och branschen för att påverka den
offentliga dialogen. Under året har representanter från kansliet, styrelsen och medlemmar varit talare,
partner och/eller utställare på ett dussin nationella och internationella möten. Exempel på möten där vi
har medverkat i är:
- Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm
- BIO, Chicago
- The Future of Swedish & Danish Life Science, Lund
- SciLifeLab - vilket är nästa steg? IVA, Stockholm
- Mötesplats kliniska studier, Oslo
- Diagnostic Forum, Uppsala
- Hearing i riksdagen: Vill Sverige ha en life science-industri?
- Nano Forum, Stockholm
- Park Annual, Göteborg
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps möte om antibiotikaresistens, Stockholm.
SwedenBIO har också deltagit på en mängd möten för att befästa svensk life science genom att
nätverka, till exempel på:
- Bio Europe, Wien
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- Läkemedelskongressen, Stockholm
- West Sweden Life Science Innovation Day, Göteborg
- Biotech Umeå Investment Day, Stockholm
- Hearing i riksdagen: Framtiden för forskning & innovation inom svensk Life Science-industri
- Life Science Sweden Management Day, Stockholm
- UKTI:s möte Research & Innovation is Great, Stockholm
- Swedish American Life Science Summit, Stockholm
- Digital Health Days, Stockholm
Frukostmöten
Utöver ett flertal möten med internationella delegationer har vi hållit två frukostmöten. Det ena, Hur
framgång skapas vid partnering, i samarbete med advokatfirman Lindahl och det andra, Öka värdet på
din produkt med hjälp av hälsoekonomi, i samarbete med IMS Health
Medlemsförmåner
En medlem i SwedenBIO kan nyttja sitt medlemsinflytande via årsmötet, deltagande i någon av
arbetsgrupperna eller genom remissförfarandet.
Tillgången till SwedenBIOs nätverk, kompetens och evenemang är en annan medlemsförmån.
Dessutom tillhandahåller SwedenBIO veckovisa nyhetsbrev inklusive presentationer av nya
medlemmar, samt hemsidan och medlemshemsidan.
Medlemskapet i SwedenBIO ger också direkta medlemsförmåner såsom gratis prenumerationer på
Life Science Sweden och Kemivärlden Biotech samt tillgång till databasen BiotechGate.
CEO Summit och Årsmötet är gratis för medlemmar och på Nordic Life Science Days samt EBDs
möten (BIO Europe, BIO Europe Spring m.fl.) har medlemmar rabatt.
Vi gör skillnad - påverkansarbete
Politisk påverkan
SwedenBIO arbetar för att göra skillnad för svensk life science på flera plan. Konkret för politisk
påverkan är de återkommande VD- och Styrelseordförandemötena med statssekreterarna på
Utbildnings-, Social- och Näringsdepartementen två gånger årligen samt rundabordssamtal med
Socialdemokraterna och Forska Sverige. Under 2013 har vi dessutom deltagit i ett remissmöte om nya
takprismodellen.
SwedenBIOs representation
Utöver generella samarbeten medverkar SwedenBIO i en rad formella konstellationer. Vi är bland
annat representerade i Justitiedepartementets referensgrupp om det enhetliga patentskyddet och den
enhetliga patentdomstolen, Sveriges Kommuner och Landstings referensgrupp om nationella
kvalitetsregister, i SciLife Innovations styrgrupp och i Karolinska Trial Alliance referensgrupp.
Remissvar
Under 2013 har SwedenBIO lämnat svar till en remiss:
SOU 2012:75 Pris, tillgång och service - Fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.
Almedalen
SwedenBIO har deltagit i nätverkande under Almedalen för att lyfta svensk life science gentemot
regionala, nationella och internationella kontakter, inom politik- och näringsfrågor. Att informera om
Nordic Life Science Days var också ett mål.
Samarbeten - internationella och nationella
SwedenBIO samarbetar med ett flertal aktörer under mer eller mindre standardiserade former. Under
2013 initierade vi Sweden Life Science Investment Year 2013, ett samarbete mellan 18 svenska life
science-organisationer och företag, som pågick hela året med syfte att lyfta fokus på affärsmöten.
Exempel på internationella samarbeten är rundabordssamtal med delegationer från State of Alabama,
USA och från Greater Minneapolis St Paul, Minnesota, USA och möte med en delegation från
Nanjing, Kina samt samarbetsavtal (Memorandum of understanding) med branschorganisationen för
life science industrin i Indonesien samt med China Medical City. Vi har också presenterat den svenska
pipelinerapporten på Mötesplats kliniska studier, Oslo.
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Andra exempel på samarbeten är Life Science Swedens bilaga till Nordic Life Science Days, Horn
Förlags bok Life Science in Sweden som SwedenBIO skriver förord i och ett grannmöte mellan
Apotekarsocieteten, Svenska Kemistsamfundet och Sveriges Apoteksförening.
En taskforce om biosimilarer initierades som i samarbete med medlemsföretagen Abbvie, Pfizer och
Roche arrangerade ett kunskapsseminarium, Biosimilarer - vad är det egentligen?, för medlemmar,
vård och industrin, och som attraherade 100 deltagare.
2011 - 2013 har SwedenBIO varit partner i utställningen För Livet på Arlanda. Utställningen belyser de
stora utmaningar som världen står inför beträffande global ohälsa.
Utöver dessa exempel träffade SwedenBIO en mängd samarbetspartners från akademin, industrin,
myndigheter, politiker och internationella aktörer för att kunna driva life science industrins
förutsättningar framåt.
Bubbel och Debatt
Bubbel och Debatt är ett samarrangemang med Apotekarsocieteten, Naturvetarna och Kemivärlden
Biotech. Målet med mötet är att skapa en intressant interaktiv diskussion under lättsamma former
kring ett ämne aktuellt för hela life science-branschen. Mötet hålls två gånger om året och attraherar
50-100 deltagare per gång. Ämnen som togs upp under 2013 var Den akademiska orörligheten - hur
gör vi det lättare för svenska forskare att byta jobb? och Hur lyfter vi nästa generation inom life
science?.
Pipelinerapporten
SwedenBIO har sedan 2006 årligen inventerat de svenska bolagens portfölj av läkemedelsprojekt och
presenterar resultatet i en rapport, den s.k. pipelinerapporten. Rapporten tas fram för att synliggöra
svensk FoU inom läkemedelsektorn, med fokus på projekt som nått klinik (fas I-III), både nationellt och
internationellt. Den bidrar även till att uppmärksamma industrins situation samt behov av stöd,
eventuella flaskhalsar och trender. Rapporten 2013 genomfördes med stöd från Business Sweden och
VINNOVA
I årets analys framkom att det finns ca 100 svenska företag som bedriver FoU inom läkemedel i
Sverige och de flesta av dessa är små med 10 eller färre anställda (79 %). Omkring hälften av
företagen har pågående kliniska prövningar. Sammanlagt är det närmare 70 unika produkter (små
eller stora molekyler) som utvärderas i ett åttiotal studier. Av de 81 pågående kliniska prövningar som
identifierades är 47 projekt i fas II, 20 i fas I och 14 i fas III.
Eftersom studien har genomförts årligen sedan 2006 är det också delvis möjligt att analysera
utvecklingen över tid. Sju av de projekt som rapporteras 2012 har gått vidare till nästa fas 2013. Ett fas
III-projekt som rapporterades 2012 inlämnades för registrering 2013. Antalet prövningar som
presenterats i rapporten i fas II har sedan 2006 aldrig varit så många som under 2013.
Rapporten har under året presenterat på ett par branschmöten och omnämnts i utredningar och
branschpress. Rapporten presenterades på ett nordiskt möte: Mötesplats kliniska studier i Oslo den 10
juni, för ca 70 branschrepresentanter. Den officiella lanseringen av rapporten skedde på SwedenBIO:s
årliga CEO Summit i Göteborg den 2 december, för ca 140 branschrepresentanter. Rapporten
omnämndes i ett flertal branschtidningar, till exempel Kemivärlden Biotech, Naturvetarna och
Läkemedelsmarknaden. SwedenBIO spred information om rapporten via nyhetsbrev, pressrum,
webben, Twitter och Linkedin.
Även VINNOVA informerade om rapporten via sitt pressrum och på deras webb. Delar av data som
insamlats blev grunden till en artikel i Veckans affärer, Hälsovård är hetare än någonsin tidigare april
2013, www.va.se/special/dd-492727. Rapporten och delar av resultatet omnämns i betänkandet av
utredningen om nationell samordning av kliniska studier: Starka tillsammans, SOU 2013:87. Rapporten
och delar av resultatet omnämns även i Vinnovas rapport: Globala trender - lokala effekter, Swedish
Life Science Industry 1998-2012, VA 2014:03, som lanseras under 2014.
Samtliga rapporter, inklusive årets, går att ladda ner från: www.swedenbio.com/rapporter.
SwedenBIO i media
De mest uppmärksammade artiklarna under 2013 är Veckans affärers temanummer kring life science
Hälsovård är hetare än någonsin tidigare och den av SwedenBIO initierade debatten i Dagens Industri
som startade med inlägget Var är strategin, Lööf?
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SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand är en återkommande krönikör i Life Science Sweden.
Se utförligare under Kommunikationskanaler för aktiviteter i pressrummet.
Internationellt påverkansarbete
När det gäller internationell verksamhet säkrar SwedenBIO inflytandet via medlemskap i EuropaBIO
och EUCOPE samt i amerikanska BIO.
Branschpriser
Det är viktigt att lyfta fram goda föredömen, för bolagen själva, men också för att lyfta branschen som
helhet, och för att ge inspiration åt andra bolag.
SwedenBIO Award
För sjunde året i rad delades SwedenBIO Award ut, denna gång till Affibody. Priset är branschens eget
pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och en presentation av det vinnande bolaget på CEO
Summit i december. Kriterierna är att bolaget ska ha bidragit till ett ökat intresse för branschen och ha
gett inspiration baserat på prestationer och framgångar utöver det normala inom Life Science industrin
under det gångna året.
För första gången i prisets historia valdes bolaget av en extern jury med representanter från media,
investerare, myndigheter, akademi, samt en representant vardera från SwedenBIOs styrelse och
SwedenBIO Award sponsor.
SwedenBIO tackar Delphi som sponsrade priset.
Nordic Stars
SwedenBIO har under året initierat Nordic Stars Award - ett pris som tilldelas innovativa nordiska life
science-bolag i samband med Nordic Life Science Days. Årets vinnande bolag var: Expres2ion
Biotechnologies (Danmark), Oncos Therapeutics (Finland), Mentis Cura (Island), PCI Biotech (Norge)
samt Nanologica (Sverige)
Athenapriset
Athenapriset är ett pris till kliniska forskare som har utvecklat en ny produkt, tjänst eller metod som är
till nytta för patienter och för sjukvården. Utvecklingen ska ha skett i samverkan mellan vård, akademi
och näringsliv. I år gick priset till Professor Ola Winqvist, KI, med motiveringen att han och hans
medarbetare har utvecklat en ny och banbrytande princip för skräddarsydd behandling av
inflammatoriska sjukdomar.
VINNOVA är huvudman för Athenapriset tillsammans med Dagens Medicin. Priset har sedan starten
2008 även stöttats av SwedenBIO, LIF, Sveriges Kommuner och Landsting och Swedish Medtech.
Från och med 2013 är även Vetenskapsrådet med som samarbetspartner.
Effekter av SwedenBIOs påverkansarbete
Efter år av påverkansarbete kan vi konstatera att vid årsskiftet infördes en skattelättnad för företag
som har anställda inom forskning och utveckling.

EU Support Office (EUSO)
SwedenBIO driver sedan 2007 EU Support Office (EUSO) på uppdrag av VINNOVA. EUSO hjälper
små och mellanstora (så kallade SMEer) life science företag i Sverige att hitta och ansöka om offentlig
finansiering med fokus på forskningsstöd från EUs ramprogram, aktuella program är 7:e
ramprogrammet (FP7) och det kommande Horizon 2020. Målet är att öka småföretagens medverkan i
ramprogrammen. EUSO är en nationell satsning som erbjuder skräddarsydd och kostnadsfri
rådgivning för alla svenska företag inom life science.
Ett stort fokus främst andra halvåret har varit EU:s lansering av sitt nya program för forskning och
utveckling/innovation, Horizon-2020. EUSO har under året bytt chefer. Björn Kull lämnade tjänsten
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under våren för en anställning på Karolinska Institutet och efterträdaren Maria Kaaman tillträdde en
tjänst på VINNOVA under sommaren. Tuulikki Lindmark rekryterades under hösten.
Första halvåret 2013
Fokus vilade i stora delar på att ge support till de bolag som sökt FP7-pengar. Enskilda möten,
rådgivning per e-post och telefon har varit arbetsverktygen. Många av företagen har fått
rådgivning/coachning vid ett flertal tillfällen.
Fortsatt information om möjligheter till finansiering inom EU, och då främst inom det nya (kommande)
Horizon 2020 var viktigt redan under början av 2013, och EUSO medverkade vid flera
informationstillfällen om EU:s kommande ramprogram.
Informationsspridning och kontaktsökande genom nyhetsbrev (>800 på sändlistan),
hemsidesuppdateringar, samverkan med BIO-regioner och universitet i hela landet, deltagande i olika
referensgrupper har fortsatt varit en viktig del av arbetet och en kärnverksamhet för EUSO.
Då påverkansarbete hör till EUSOs arbete, har EUSO deltagit i att utforma en ansökan till VINNOVA
inom utlysningen Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020. Ansökan
godkändes och finansierade bildandet av påverkansplattformen Svenska life science SMF's (Små och
Medelstora Företag) röst i Horisont 2020 (se nedan).
Andra halvåret 2013*
EUSOs arbete under andra halvåret i huvudsak präglats av EU:s nya program för forskning och
utveckling/innovation, Horizon-2020. EUSO har medverkat aktivt i flera lanseringsevent som VINNOVA
anordnat. Det mesta av EUSOs egen informationsverksamhet har fokuserat på att informera om det
nya rampogrammet, bland annat under seminarier i Stockholmsområdet (tre tillfällen, >100 deltagare),
Lund (13 deltagare), Göteborg (55 deltagare) och i Umeå (32 deltagare). Under samtliga konferenser
där EUSO deltagit med utställning har fokus och diskussioner kretsat kring Horizon2020:
-

Forskning & Utveckling i morgondagens Life Science, Arlanda 24/9
Nordic Life Science Days, Stockholm 14-15/10
CEO Summit, Göteborg 2/12
Bioscience 2013: Research through innovative technologies, Stockholm 5-6/12
Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm 30/1-14

Fyra nyhetsbrev har skickats ut under perioden september 2013-februari 2014. Antalet mottagare
under perioden har utökats och nyhetsbrevet når idag nästan 1400 mottagare. Hemsidan uppdateras
kontinuerligt. EUSO har även varit synlig i flera annonser samt, efter periodens slut, i en artikel i
Uppsala BIOs årsskrift.
Intresset för Horizon2020 är stort, och EUSO har haft fler än 25 enskilda informationsmöten med olika
företag, oftast med efterföljande diskussion och ytterligare rådgivning. Därutöver har ett flertal telefonoch e-postkonsultationer ägt rum. Flera av bolagen EUSO haft kontakt med planerar att söka medel
från Horizon-2020. EUSO har tillsammans med SwedenBIO identifierat ett antal SMF, som kan passa
in i de utlysningar som är skräddarsydda för just SMF, och flera av dessa är redan kontaktade.
EUSO har under perioden varit med och skapat påverkansplattformen Svenska life science SMF's röst
i Horisont 2020. Den nationella bredden i plattformen är en bra förutsättning att söka och erhålla medel
ur nästa utlysning från VINNOVA (Q1-2014), som ska täcka driften av densamma. EUSO/SwedenBIO
har också under perioden varit involverat i en statlig översyn av den framtida svenska
supportorganisationen för EU:s ramprogram, där bla EUSO ingår. Resultatet från översynen gav
VINNOVA, men även supportstrukturerna i Sverige fortsatt stöd. EUSO och SwedenBIO har under
perioden planerat för hur vi ska verka för att få ännu bättre stöd till alla SMF, till exempel i form av en
utbyggnad av EUSO.
*en del aktiviteter har skett under januari/februari 2014, men då dessa aktiviteter är förknippade med
lanseringen av Horizon-2020 (som startade under 2013) redovisas de här.
Resultat och ställning
Föreningens medlemsintäkter uppgick till 58 200 kr (57 900 kr). Föreningen belastades med kostnader
om 55 000 kr (55 000 kr) för driften av föreningen. Resultatet uppgick till 3 200 kr (2 900 kr).
All operationell verksamhet sköts via SwedenBIO Service AB som redovisade ett resultat efter
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finansiella poster om 1 450 tkr (-2 654 tkr). Serviceaktiebolaget hade intäkter på 10 704 tkr (8 779 tkr).
Rörelsens kostnader uppgick till totalt 9 272 tkr (11 479 tkr). Det egna kapitalet vid årets slut uppgick
till 380 tkr (-1 070 tkr).
Årets positiva resultat i SwedenBIO Service AB har uppnåtts genom medveten
kostnadsåterhållsamhet samt genomförandet av Nordic Life Science Days. En extra bolagsstämma
(kontrollstämma 2) hölls den 10 november varvid kunde konstateras att det egna kapitalet var
återställt.
Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt i efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Förvaltning
SwedenBIOs styrelse har under året varit aktiv i de olika projekt och aktiviteter som beskrivits ovan.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Akbar Seddigh, Elekta (Ordförande), Lars Adlersson, Vero
Kommunikation (Vice Ordförande),Thomas Eldered, Recipharm, Jan Erneberg, GE Healthcare,
Magnus Nilsson, Xvivo Perfusion, Eva Sjökvist Saers, APL, Per Samuelsson, HealthCap, Ulrika Slåne,
Tredje AP-Fonden (nyval 2013), Anders Ekblom, AstraZeneca (nyval 2013) samt Yvonne Mårtensson,
Cellavision (nyval 2013).
Lars Adlersson har i Akbar Seddighs frånvaro varit tillförordnad Ordförande den största delen av året.
Styrelsen har under 2013 hållit åtta styrelsemöten samt en ordinarie årsstämma i Stockholm.
Revisor är Hans Jönsson, PWC.
Sven Askenberger anlitas som redovisningsstöd och expert på finansiella frågor.
Väsentliga händelser under 2014
En omorganisation av SwedenBIOs kansli initierades i mars 2014. Ingrid Heath anställdes som
Policychef tillika Vice VD och Sara Gunnerås utnämndes till Analyschef och Medlemsansvarig.
Information
Information om föreningen och dess verksamhet finns på www.swedenbio.com. Information om Nordic
Life Science Days finns på www.nlsdays.com.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

241 117
3 200
244 317

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

244 317
244 317

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

11(14)

Föreningen SwedenBIO
802413-7203

Resultaträkning
Belopp i kr

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

58 200
58 200

57 900
57 900

-55 000
3 200

-55 000
2 900

Resultat efter finansiella poster

3 200

2 900

Resultat före skatt

3 200

2 900

Årets resultat

3 200

2 900

Medlemsintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

1

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000

100 000

152 917
152 917

146 017
146 017

Summa omsättningstillgångar

152 917

146 017

SUMMA TILLGÅNGAR

252 917

246 017

241 117
3 200
244 317

238 217
2 900
241 117

244 317

241 117

8 600
8 600

4 900
4 900

252 917

246 017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Fordringar upptas, efter individuell bedömning, till de belopp som beräknas bli betalt.

Noter
Not 1 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2013-12-31

2012-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
SwedenBIO Service AB, 556644-6398, Stockholm

Antal
andelar
100 000

i%
100

Redovisat
värde
100 000
100 000

SwedenBIO Service ABs justerade egna kapital uppgick till 380.097 kr per 2013-12-31

Not 2 Eget kapital
Vid årets början
Disposition enl beslut på årsstämma
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserat
Resultat
238 217
2 900
241 117

Årets resultat
2 900
-2 900
3 200
3 200
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Underskrifter
Stockholm 2014-04-24

Akbar Seddigh
Styrelseordförande

Lars Adlersson

Anders Ekblom

Thomas Eldered

Jan Erneberg

Yvonne Mårtensson

Magnus Nilsson

Per Samuelsson

Eva Sjökvist Saers

Ulrika Slåne

Min revisionsberättelse har lämnats den

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor
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