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Vi hjälper innovativa företag att lyckas!
SwedenBIO bygger sin verksamhet kring de tre uppdragen att utöka medlemmarnas affärsnätverk,
bygga kunskap och ge branschen en stark röst. Verksamheten drivs primärt av en styrelse, sex
arbetsgrupper samt ett kansli bestående av fem anställda.
Arenor för nya affärsnätverk erbjuds huvudsakligen på tre större event årligen; Katalys i maj, Nordic
Life Science Days i september och SwedenBIO CEO Summit i december. Medlemmar har också
fördelar av SwedenBIOs nationella och internationella nätverk.
Kunskapsbyggande sker löpande bland annat via nyhetsbrev med kontinuerlig omvärldsbevakning,
rapporter och specialiserade seminarier.
Genom att ge branschen en samlad och stark röst förbättrar SwedenBIO förutsättningarna för life
science-industrin i Sverige. Påverkansarbetet bedrivs bland annat via remissvar och debattartiklar
samt i kontakt med myndigheter och beslutsfattare.
SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award för att uppmärksamma innovativa medlemsföretag.

Så utökar vi medlemmarnas affärsnätverk
SwedenBIO Executive Dinner
Den 26 mars 2015 bjöd SwedenBIO för första gången in ledarna för medlemsföretagen till en
informell middag för nätverkande och diskussioner om branschens framtid. 114 ledare deltog på
middagen som inleddes av Hannes Sjöblad, biohacker och initiativtagare till organisationer
BioNyfiken.
Katalys – SwedenBIOs framtidsdag
Katalys genomfördes första gången 2015 och är SwedenBIOs möte med fokus på
kunskapsöverföring. Mötet hölls på eftermiddagen den 4 juni på Norra Latin i Stockholm. Första
delen av eftermiddagen var enbart öppen för anställda i SwedenBIOs medlemsföretag och bestod
av fem paralella workshops som hade arbetats fram av SwedenBIOs arbetsgrupper. Dessa
workshops var:
•
•
•
•
•

Bli NLSDays-ready – håller din pitch internationellt? (Arbetsgruppen för affärsutveckling
och finansiering).
Industri !Akademi ! Vård = Sant (Arbetsgruppen för forskning och utveckling).
IP-strategier som höjer bolagets värde (Arbetsgruppen för immaterialrätt).
Hur marknadsför vi Sverige som ett land för kliniska prövningar? (Arbetsgruppen för
kliniska prövningar och regulatoriska frågor).
Konsten att upphandla utvecklingstjänster (Arbetsgruppen för processutveckling och
tillverkning).

Del två av eftermiddagen var öppen för alla som är intresserade av life science-sektorn.
Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation arrangerade en debatt på temat ”Vem
marknadsför svensk life science?”. I debatten deltog Carl Morath, Business Sweden, Thomas
Eldered, vd Recipharm, Ulrika Ringdahl, Invest in Skåne och Anna Sandström, AstraZeneca.
Under det efterföljande sommarminglet korades också årets vinnare av SwedenBIO Award. Totalt
deltog 130 personer på Katalys 2015.
Tack till våra partners Recipharm, HealthCap, APL, BiQ och Dfind som gjorde mötet möjligt.
Nordic Life Science Days (NLSDays)
Nordic Life Science Days arrangerades på Stockholm Waterfront Congress Centre 8-10 septemer.
SwedenBIO äger NLSDays, ansvarade för programmet och stod som värd. Sara Gunnerås från
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SwedenBIO var programdirektör. Co-hosts 2015 var LIF, Swedish Medtech och Scanbalt Bioregion.
BioNordic Services producerade eventet. Konferensen är ett årligen återkommande investerar-,
partnering- och nätverksmöte som lockar en internationell publik. NLSdays 2015 attraherade 1020
(2014: 890) delegater och 630 (2014: 580) företag från 30 (2014: 28) länder. Över 9500 (2014:
7700) mötesförfrågningar gjordes i bokningssystemet för partneringmöten och 1940 (2014: 1600)
möten hölls. Vi hade 111 (2014: 64) sponsorer/partners/supporters och 80 (2014: 98)
talare/moderatorer/panelister. 95 (2014: 75) företag presenterade sin verksamhet på någon av
scenerna och 77 (2014: 47) utställare fanns på plats. Stockholm Stad bjöd på mottagning i
Stadshuset. Vi tackar alla medarrangörer, sponsorer, partners, supporters, talare, moderatorer
samt panelister och delegater för att ni bidrog till att göra även den tredje upplagan av Nordic Life
Science Days till ett lyckat möte och en viktig plattform för att utveckla den svenska och nordiska
life science-sektorn!
CEO Summit
CEO Summit har fokus på företagande och goda exempel för branschen. 2015 hölls mötet den 2
december på Operaterassen i Stockholm och lockade ca 170 personer.
Temat för årets möte var ”Miljardavtalen – så blir du en attraktiv affärspartner”. En bra idé är en bra
start men för att bli en attraktiv affärspartner för de globala spelarna krävs betydligt mer v en life
science-entreprenör. Under mötet berättade bland annat företagsledare för Alligator, AMRA och
Sprint Bioscience om hur de arbetat för nå framgångsrika avtal.
Tack till våra partners Zacco, Lindahl, ADL och Sofus som möjliggjorde mötet!
Bubbel och Debatt
Bubbel och Debatt är ett samarrangemang med Apotekarsocieteten, Naturvetarna, Kemivärlden
Biotech och Sveriges Farmacevtförbund. Målet med mötet är att skapa en intressant interaktiv
diskussion under lättsamma former kring ett ämne aktuellt för hela life science-branschen. Under
2015 genomfördes för första gången Bubbel och debatt på 4 olika ställen i landet: Stockholm, Lund,
Göteborg och Umeå. Temat var ”Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala
revirpinkandet i life science-Sverige?”.
Internationellt nätverkande
SwedenBIO har under året träffat delegationer från flera länder för att marknadsföra
medlemsföretagen och life science i Sverige. SwedenBIO var också representerade under BIO
Europe Spring i Paris, BIO i Philadelphia och BIO Europe i München.

Så ger vi branschen en stark röst
Politisk påverkan
SwedenBIO arbetar för att göra skillnad för svensk life science. Det övergripande målet är att alla
offentliga satsningar på life sciene på sikt ska leda till ett ökat antal anställda, ökade FoUinvesteringar från företagen samt en ökad export av life science-produkter och tjänster.
Under 2015 kretsade mycket av opinionsarbetet kring regeringens arbete med en life sciencestrategi, översynen av det statliga riskkapitalet och föraberbetet till den kommande
forskningspropositionen 2016.
Alla SwedenBIOs inspel finns att läsa på swedenbio.se/vitycker
Regeringens arbete med en life science-strategi
Den 1 april 2015 utsåg regeringen Anders Lönnberg till nationell samordnare för life science.
Anders Lönnbergs uppdrag är att samla de offentliga insatser som görs kring life science samt
initiera nya initiativ där så behövs. Till sin hjälp har han en referensgrupp för life science med 17
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ledamöter från akademi, industri och vård. SwedenBIOs vVD och policychef Ingrid Heath är en av
ledamöterna.
I detta arbete har SwedenBIO bland annat drivit på för ett tillväxtfokus och att få upp frågor på
agendan som kan ge ökad tillväxt och ge ökande investeringar från företagen. Särskilt bedrivs det
arbetet i den särskilda arbetsgrupp för företagande och tillväxt som Ingrid Heath också deltar i.
Regeringens samordnare och tillhörande referensgrupp har ett uppdrag som sträcker sig över hela
2016.
Översyn av det statliga riskkapitalet
I början av 2015 tillsatte regeringen Hans Rydstad som särskild utredare av det statliga
riskkapitalet. Utredning pågick under våren 2015 och presenterades i juni. Frågan bereddes vidare i
regeringskansliet under hösten och en proposition förväntas presenteras under våren 2016.
SwedenBIO har aktivt bevakat hela processen för att säkerställa att en ny struktur av det statliga
riskkapitalet leder till ökade investeringar i tillväxtbolag inom life science. SwedenBIOs arbetsgrupp
för affärsutveckling och finansiering var en viktig part i detta arbete.
SwedenBIO arrangerade ett rundabord-samtal med samtliga svenska privata och offentliga life
science-investerare för att identifiera vilka faktorer som var viktiga för att öka investeringarna i life
science. Den 12 maj hölls också ett öppet halvdagsseminarium, Jakten på kapital – kan det statliga
riskkapitalet stärka life science, där entreprenörer, investerare och utredaren Hans Rydstad gav
sina perspektiv. Seminariet arrangerades tillsammans med SwedenBIOs medlemmar PwC och
Advokatfirman Lindahl och lockade ett 70-tal besökare.
SwedenBIO lämnade in ett underlag till utredningen och därefter ett remissvar när utredningen väl
presenterats. I underlaget till utredningen förordade SwedenBIO en fond-i-fond-lösning där det
statliga kapitalet matchar befintligt privat kapital och där fonden drivs av privata venture capitalteam. I Hans Rydstads utredning var detta också huvudförslaget och SwedenBIOs remissvar kunde
fokusera på att påtala vikten av att regelverken sätts så att den nya fond-i-fond-lösningen blir så
attraktiv som möjligt för svenska och internationella life science-investerare.
Inspel till forskningspropsitionen
En ny forskningsproposition för kommande fyra år ska presenteras av regeringen under hösten
2016. Inför att propositionen tas fram bad regeringen ett antal organisationer, däribland
SwedenBIO, att komma med inspel. SwedenBIO lämnade in sitt inspel i slutet av oktober och
arbetsgruppen för forskning och utveckling hade en aktiv roll i utformandet.
SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen fokuserade på följande områden:
·
·
·
·
·
·

Få ut mer av det statliga innovationsstödsystemet
Tillgängliggör forskningsinfrastruktur för företag
Skapa ökad rörlighet av forskare och locka internationell kompetens
Låt svensk vård bli en plats för forskning och innovation
Digitalisering: patientdata är en viktig forskningsinfrastruktur
Öka företagens investeringar i forskning

Media och kommunikation
SwedenBIO kommunicerar via hemsidan, nyhetsbrev, pressmeddelanden, Twitter och Linkedin. På
www.swedenbio.se publiceras aktuell information om möten, aktuella händelser och SwedenBIO:s
kommentarer på dessa. Under 2015 genomfördes en total omgörning av SwedenBIOs webbplats.
Den nya webbplatsen har ett tydligare fokus på att marknadsföra SwedenBIOs medlemmar och ger
en snabb bild av vad som händer i branschen och vad SwedenBIO står för.
Under året distribuerades 11 pressmeddelanden pressmeddelanden via SwedenBIO:s nyhetsrum
på MyNewsDesk. SwedenBIO har 1112 följare på Twitter (@SwedenBIO) och 1042 följare på
Linkedin.
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Under 2015 fick SwedenBIO god internationell synlighet tack vare PR-arbetet kring NLSDays. I
svensk media har SwedenBIO synts i flertalet kanaler (bland annat Dagens industri, Kemivärlden
Biotech, Life Science Sweden, Life-time.se, Läkemedelsmarknaden ,Onkologi i Sverige och Svensk
Farmaci).
Artiklarna har bland annat handlat om det statliga riskkapitalet, pipelinerapporten, SwedenBIOs
samarbetsavtal med Litauen, SwedenBIO Award, regeringens expertgrupp för life science och
framtiden för branschen.
SwedenBIO skrev också förord till Horn Förlags bok ”Life Science in Sweden” och ”European
Biotechnology”.
SwedenBIOs policychef Ingrid Heath skrev under året 3 krönikor i Life Science Sweden.
SwedenBIO-representanter i referensgrupper och kommitéer
Utöver generella samarbeten medverkar SwedenBIO i en rad formella konstellationer. Vi är bland
annat representerade i regeringens referensgrupp för life science, Justitiedepartementets
referensgrupp om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen, Sveriges
Kommuner och Landstings referensgrupp om nationella kvalitetsregister, i SciLife Partnerings
styrgrupp och i Karolinska Trial Alliance referensgrupp och Kommittén för nationell samordning av
kliniska studier.
Remissvar
Under 2015 har SwedenBIO lämnat remissvar till SOU 2015:64, En fondstruktur för innovation och
tillväxt. Läs mer ovan under rubriken ”Översyn av det statliga riskkapitalet”.
Almedalen
SwedenBIO deltog i nätverkande under Almedalen för att lyfta svensk life science gentemot
regionala, nationella och internationella kontakter. Flera enskilda möten hölls och SwedenBIO gav
branschens perspektiv i en paneldebatt arrangerad av Västra götalandsregionen under titeln ”Life
science - nog snackat”.
Internationellt påverkansarbete
När det gäller internationell verksamhet säkrar SwedenBIO inflytandet via medlemskap i
EuropaBIO och EUCOPE samt i amerikanska BIO.
Synlighet där bransch och samhälle möts
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 flertalet nationella och internationella möten. Exempel på
möten där vi har medverkat i är:
•
•
•
•
•

Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm
Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare Day, Stockholm
The Future of Swedish & Danish Life Science, Lund
Digital Health Days, Stockholm
Pharma Outsourcing, Stockholm

SwedenBIO har också deltagit på en mängd möten för att befästa svensk life science genom
att nätverka, till exempel på:
•
•
•
•
•
•

Bio Europe Spring, Paris
Bio Europe, München
BIO US, Philadelphia
Lifetech forum, Boston
Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar, Zürich
Läkemedelskongressen, Stockholm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biotech Umeå Investment Day, Stockholm
Life science-dagen (Dagens Medicin och Veckans Affärer), Stockholm
KI Science Park Day, Stockholm
Digital Health Days, Stockholm
Park Annual, Sahlgrenska Science Park, Göteborg
Life Science-stafetten om innovationsförmåga, Mölndal
Medicon Weekend, Lund
Läkemedelsriksdagen, Stockholm
Nationell konferens om klinisk forskning, Göteborg
Är Sveriges storhetstid över?, Stockholm
Agenda för hälsa och välstånd, Stockholm
Nycklar till ökad innovationskraft, Stockholm
Swelife Diabetes Innovation, Stockholm

Så bygger vi kunskap
Pipelinerapporten
SwedenBIO har sedan 2006 årligen inventerat de svenska bolagens portfölj av läkemedelsprojekt
och presenterar resultatet i en rapport, känd som pipelinerapporten. Rapporten tas fram för att
synliggöra svensk FoU inom läkemedelssektorn, 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 genomförs med stöd från VINNOVA.
I årets analys identifierades 123 företag varav 58 företag, med 107 projekt, rapporterades ha nått
klinisk fas. Resultatet visar på en ökning i antal projekt i jämförelse med förra årets analys. Cancer
är det i särklass största forskningsområdet, följt av CNS och mag-tarmsjukdomar. För första
gången undersöktes andelen anställda jämfört med konsulter i bolagen. De 59 bolag som svarade
på frågan sysselsätter nästan lika många konsulter för FoU-tjänster (398 st) som anställda i
företaget inom FoU (445 st). Det ger en indikation för hur ekosystemet kring läkemedelsutveckling i
Sverige ser ut.
Rapporten släpptes under SwedenBIO CEO Summit i Stockholm den 2 december. Liksom förra
året finns rapporten även i tryckt upplaga. Rapporten omnämndes i ett flertal branschtidningar, till
exempel Life science Sweden, LIFe-time, Läkemedelsvärlden och Läkemedelsmarknaden.
SwedenBIO spred information om rapporten via nyhetsbrev, pressrum, webben, Twitter och
Linkedin.
Samtliga rapporter, inklusive årets, går att ladda ner från swedenbio.se/rapporter/
Seminarium kring utredningen om det statliga riskkapitalet
SwedenBIO anordnar gärna seminarier tillsammans med andra kring aktuella frågor. Under 2015
anordnades ett halvdagsseminarium om det statliga riskkapitalet och kapitalanskaffning. Seminariet
arrangerades tillsammans med PwC och Lindahl.
Lansering av en gästblogg
I samband med NLSDays i september invigdes den nya bloggen, med VD Jonas Ekstrands titel
”Investerarna flyger norrut”. Även gäster är välkomna att berätta om nyheter eller trendspaningar.
Nyhetsbrev
Under 2015 lanserades ett nytt format för nyhetsbrevet. De nya mallar gör nyhetsbrevet
överskådligt och lättläst och det fungerar i olika digitala plattformar. De nya mallarna innehåller
även en funktion som gör det lättare att anmäla sig till SwedenBIOs nätverksträffar. SwedenBIOs
nyhetsbrev skickas ut ungefär två gånger per månad. I nyhetsbrevet finns information om vad som
händer i branschen, om de aktuella frågor som drivs av SwedenBIO, om branschmöten samt
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inbjudningar till medlemsträffar. Där sprids också information om medlemsförmåner och
rabattkoder. Nybliven medlem presenteras i nyhetsbrevet.

EU Support Office (EUSO)
SwedenBIO har mellan åren 2007-2015 drivit ett sk. EU Support Office (EUSO) på uppdrag av
VINNOVA. Hjälpen har bestått i att hjälpa små och mellanstora företag (så kallade SMEer) inom life
science i Sverige att hitta och ansöka om offentlig finansiering med fokus på forskningsstöd från
EUs ramprogram. 2014-2020 heter ramprogrammet Horizon2020, med en total budget på närmare
80 miljarder Euro över perioden.
I slutet av 2014 utlyste VINNOVA tillsammans med Tillväxverket medel för att samordna ett
supportkontor för hela Sverige oavsett forsknings/teknik-område. Åtta olika aktörer sökte
tillsammans och erhöll medel för att bilda ett nytt, virtuellt, supportkontor. Sweden BIOs EU Support
Office (EUSO) fortsätter sin verksamhet, men från och med 1 april 2015 som del av en ny
organisation. Det nya, nationella, supportkontoret heter EUSMESupport 2020.
Nedanstående organisationer deltar i projektet/nätverket:
•

•
•
•
•

Fyra institut inom RISE:
- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Acreo Swedish ICT
- Swerea IVF
- Innventia.
Sweden Bio (EUSO)
LTU Business (LTU= Luleå Tekniska Universitet)
Uminova Innovation AB (Umeå)
IVL Svenska Miljöinstitutet

Sweden BIO sitter med i styrgruppen, och är huvudansvarig för det abetspaket som handlar om
information och marknadsföring.
Supportkontorets kärnuppgifter är att ge kostnadsfri support kring EU-utlysningar till SME genom
rådgivning och stöd, informationsspridning, utbildning och workshops samt att skapa forum för
erfarenhetsutbyte och nätverksskapande.
Supportkontoret ska ge råd till SME:er inom alla tematiska områden inom Horizon2020. EUSO har
naturligt ett fokus på life science tack vare närvaron på SwedenBIO och tillgången till life sciencenätverket vilket underlättar EUSO:s arbete.
Deltagande på externa möten
EUSO kan även fortsatt utnyttja SwedenBIOs life science-nätverk och har deltagit på ett antal olika
event under året. Några av de viktigaste nedan.
•
•
•
•

April: The future of Swe-Danish Life Science. Lund. Arrangör: Kemivärlden Biotech
Maj: NanoForum, Sthlm. Arrangör: Swed Nanotech.
Sept: Nordic Life Science Days, Sthlm. Arrangör: SwedenBIO.
Sept: Park Annual, Göteborg. Arrangör: Sahlgrenska Science Park.

Informationseminarier där EUSO själv informerar om H2020 är det bästa sättet att nå ut med
information. Några exempel:
•
•
•
•
•

Mars: VINNOVA-seminarium om SME-instrumentet. Informerade om SME-support.
April: Föredrag på UIC i Södertälje (i samband med inkubatorns business-utbildning).
Sept: eget arrangemang/matchmakingseminarium kring utlysningar i Horizon2020
(workshop under NLSDays).
Okt: frukostmöte om Horizon2020 (inbjuden talare på Sthlm Science City).
UaBIO: Afterwork om Horizon2020 (inbjuden talare på Uppsala BIO).
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Rådgivning
En av kärnuppgifterna för EUSMESupport2020 (och EUSO) är rådgivning till SME:er. EUSO har
under året haft aktiv kontakt med över 50 bolag. Hjälpen kan bestå av telefonrådgivning och i
många fall personliga möten kring vilka möjligheter det finns att söka EU-medel. På
EUSMESupport2020 finns en Helpdesk/jour-mejl vilken även EUSO bemannar bestämda veckor.
Via helpdeskmejlen kommer det ärenden inom alla vetenskapsområden, inte bara de som är life
science-specifika.
Övrigt
• 5 nyhetsbrev har skickats ut under året. Mottagare är även fortsatt (även efter bildandet av
EUSMESupport 2020) life science-aktörer. Nyhetsbrevet når över 1300 mottagare.
• EUSO-hemsidan har flyttats över till Sweden BIOs nya weblösning. Under andra halvåret
har fokus varit på att jobba fram en ny, gemensam, organisationsoberoende hemsida för
hela EUSMESupport2020. EUSO har varit projektledare för den nya websidan.
• Inom H2020 finns programkomittéer, där Sverige har en expert och en politiker. EUSO
sitter fortsatt med i ref.gruppen (och styrgruppen) för programkommittén för Hälsa, och i
referensgruppen för programkommittén för FET.
Driftskostnaden för EUSO under perioden har varit i enlighet med budget.

Arbetsgrupperna –engagerade experter
Arbetsgrupperna är en viktig del av SwedenBIO:s verksamhet. Via arbetsgrupperna identifieras
vilka frågor som är aktuella inom olika områden samtidigt som de fungerar som referensgrupper när
SwedenBIO tillfrågas i olika sakfrågor. Under ett verksamhetsår ska varje arbetsgrupp leverera
minst en aktivitet som är utåtriktad, det vill säga som är fokuserad på att påverka samhället och de
externa förutsättningarna för branschen. Detta kan ske med hjälp av möten, rundabordssamtal,
debattartiklar eller liknande. Under ett år ska varje grupp också leverera minst en aktivitet som
syftar till att höja kompetensen inom branschen. Den kunskapshöjande aktiviteten kan fokuseras till
SwedenBIOs möte Katalys i maj/juni, men ytterligare aktiviteter kan vara till exempel seminarier
eller faktablad.
För att få bättre samordning av aktiviteterna och för att öka kontaktytorna arbetsgrupperna emellan
anordnades arbetsgruppernas årsmöte den 3 december. Under en förmiddag och lunch planerades
2015 års verksamhet.
Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering
Arbetsgruppen fokuserar på frågor som rör branschens finansiering och affärsmöjligheter. Under
året har gruppen varit engagerad i SwedenBIOs arbete kring regeringens översyn av det statliga
riskkapitalet. Gruppen är också referensgrupp inför Nordic Life Science Days.
Deltagare i gruppen är: Mårten Winge, ordförande (Medical Vision) Hans Andreasson (6:e AP
fonden), Jacob Gunterberg (HealthCap), Jonas Brambeck (Industrifonden), Anna Levander
(Thermo Fisher Scientific), Paul de Potocki, Björn Sjöstrand (Scandinavian Biopharma Holding),
och Christina Herder (Dilaforette).
Arbetsgruppen för kliniska prövningar och regulatoriska frågor
Gruppen verkar för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige och bevaka och påverka
utvecklingen inom det regulatoriska området.
Deltagare i gruppen är: Arvid Söderhäll, ordförande (Empros Pharma), Patrik Sobocki (Pygargus),
Eva Lundqvist (Larix), Katarina Mercer (Sofus), Ingegerd Dalfelt (PRA International Sweden),
Claes-Göran Brobäck (Crown CRO), Beatrice Öström (TFS) samt Tuulikki Lindmark (EUSO
SwedenBIO).
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Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation
Gruppen arbetar med SwedenBIO:s övergripande påverkansstrategier. Huvudfrågan för gruppen
under 2015 var arbetet med regeringens satsning på life science.
Deltagare i gruppen är: Kerstin Falck, ordförande (Pfizer), Anna Larsson (Projektsupport SO),
Charlotte Edenius, Peter Edman (Orexo), Katja Isacsson (AbbVIE), Björn Arvidsson (Roche),
Annika Åkervall (Sahlgrenska Science Park), Krim Talia (SP) och Anette Orheim (Medicon Village).
Arbetsgruppen för immaterialrätt
Syftet med arbetsgruppen är att bidra med expertis på både nationell och internationell nivå inom
immaterialrätt, samt erbjuda ett forum för medlemmarna att diskutera IP-frågor som rör deras
företag.
Deltagare i gruppen är: Jacob Westman, ordförande, (Apodemus), Johanna Berg (Awapatent),
Hampus Rystedt (Zacco), Jonas Westerberg (Lindahl) och Kerstin Genetay (Newron Sweden).
Arbetsgruppen för produktutveckling och tillverkning
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.
Deltagare i gruppen är: Christer Johansson, ordförande (BiQ Pharma), Christina Holmberg (APL),
Torkel Gren (Recipharm), Nicolaas Schipper (SPPD) och Ulrika Ljungkvist (APL).
Arbetsgruppen för forskning och utveckling
Syftet med arbetsgruppen är att bidra till att förbättra branschens förutsättningar för forskning inom
life science i Sverige och stödja affärsutveckling. Under året utsågs Anna Sandström från
AstraZeneca till ordförande för gruppen.
Deltagare i gruppen är: Anna Sandström, ordförande (AstraZeneca), Maris Hartmanis, Gunilla
Ekström, Martin Norin (Kancera), Jonas Åström (GE healthcare), Karin von Wachenfeldt (Truly
Translational Sweden) samt Tuulikki Lindmark (EUSO SwedenBIO).

Branschpriser lyfter de goda exemplen
För att lyfta fram goda föredömen som inspiration och samtidigt synliggöra branschen som helhet
har SwedenBIO instiftat två olika branschpriser och stöttar Athenapriset.
SwedenBIO Award
För nionde året i rad delades SwedenBIO Award ut, denna gång till Recipharm. Priset är
branschens eget pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och en presentation av det
vinnande bolaget på SwedenBIO CEO Summit i december. Kriterierna är att bolaget ska vara
medlem i SwedenBIO, 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.
Det är öppet för vem som helst att nominera till priset och juryn består av SwedenBIOs styrelse och
en representant från SwedenBIO Award-sponsorn.
SwedenBIO tackar HealthCap som sponsrade priset.
Nordic Stars Award
SwedenBIO har initierat Nordic Stars Award – ett pris som tilldelas innovativa nordiska life sciencebolag i samband med Nordic Life Science Days. Årets vinnande bolag var: AMRA (Sverige),
BerGenBio (Norge) samt NexStim (Finland).
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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 Stefan James, professor i kardiologi och överläkare
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt forskningsledare vid vid Uppsala universitet, för sitt
engagemang i utvecklinegn av en modell för en helt ny typ av studiedesign som möjliggör stora och
randomiserade kliniska studier till en mycket låg kostnad.
Bakom Athenapriset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting,
LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att
uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns
bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet,
samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Medlemsförmåner
SwedenBIO jobbar för att utöka medlemmarnas affärsnätverk, att bygga kunskap och att ge
branschen en stark röst. Det är de tre huvudpelarna i medlemserbjudandet.
Via medlemskapet i SwedenBIO blir företaget del av ett professionellt nätverk på nationell nivå.
SwedenBIO tillhandahåller mötesplatser för att stärka befintliga affärskontakter och etablera nya.
Många nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar, exempelvis Execuive Dinner i mars,
KATALYS – SwedenBIOs framtidsdag i maj, SwedenBIO CEO Summit i december och Bubbel &
debatt som turnerar landet vid flera tillfällen under året. På andra möten får anställda i SwedenBIOs
medlemsbolag möjlighet att gå till reducerat pris, exempelvis Nordic Life Science Days i september.
Medlemskapet i SwedenBIO innebär även andra förmåner såsom kostnadsfri prenumeration på
branschtidningarna Life Science Sweden och Kemivärlden Biotech, samt rabatter hos EBD Group
som arrangerar BIO Europe, BIO Europe Spring med flera, mediaplattformarna Cision och
Myewsdesk, CRM-system från Qbis, Styrelseakademiens kurser och kostnadsfri access till
möteslokal på SwedenBIOs kansli i centrala Stockholm.
Läs mer om aktuella erbjudanden på swedenbio.se/medlemserbjudandet/
Som medlem i SwedenBIO kan man vara med och påverka genom att delta vid årsmötet, engagera
sig i någon av arbetsgrupperna, lämna synpunkter i samband med remissförfarande eller höra av
sig till kansliet med nya idéer.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen SwedenBIO, 802413-7203 får härmed avge årsredovisning för 2015,
föreningens trettonde 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 politiska
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.
Ordinarie föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman, som är föreningens beslutande organ, hölls den 26 mars 2015. Lars
Adlersson och Ulrica Slåne Bjerke valdes 2014 till ordförande respektive vice ordförande på treåriga
mandat. Övriga styrelseledamöter omvaldes enhälligt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under 2015
togs ett första beslut att uppdatera föreningens stadgar. Förslaget kommer att ställas en andra gång till
årsstämman 2016.
Medlemmar
Vid utgången av 2015 hade föreningen 193 medlemmar. Medlemskapet delas upp i tre kategorier: life
science-företag (72,1%), samarbetsorganisationer (6,7%) och tjänsteföretag (21,2%). Endast life
science-företag har rösträtt i föreningen. Kategorin life science-bolag sträcker sig från start up bolag till
globala koncerner. I denna kategori finns även CRO/CMO bolag samt så kallade life science konsulter.
Gruppen tjänsteföretag består av exempelvis investmentbolag, advokat-, patent- och revisionsbyråer
med expertis inom life science. Samarbetsorganisationerna är regionala bio/business-organisationer
och science parks och inkubatorer verksamma inom life science.
Organisation och operativ verksamhet
Kansliet
Kansli för SwedenBIO Service AB samt Föreningen SwedenBIO finns på Wallingatan 24, Stockholm.
Kanslipersonalen bestod 2015 av Jonas Ekstrand, VD, Ingrid Heath vVD och policychef, Sara
Gunnerås, analyschef och medlemsansvarig (tjänstledig från hösten 2015), Nicole Hanzon, executive
assistant (nyanställd från hösten 2015) samt Tuulikki Lindmark som sedan augusti 2013 är ansvarig
för EU Support Office. Sweden BIOs EU Support Office drivs av SwedenBIO Service AB och ingår från
och med 1 april 2015 som del av en ny paraplyorganisation, EUSMESupport 2020, vilken koordineras
av RISE.
SwedenBIO jobbar för att utöka medlemmarnas affärsnätverk, att bygga kunskap och att ge
branschen en stark röst. Det är de tre huvudpelarna i medlemserbjudandet.
Via medlemskapet i SwedenBIO blir företaget del av ett professionellt nätverk på nationell nivå.
SwedenBIO tillhandahåller mötesplatser för att stärka befintliga affärskontakter och etablera nya.
Många nätverksträffar är kostnadsfria för medlemmar exempelvis Execuive Dinner i mars, KATALYS SwedenBIOs framtidsdag i maj, SwedenBIO CEO Summit i december och Bubbel & debatt som
turnerar landet vid flera tillfällen under året. På andra möten får anställda i SwedenBIOs medlemsbolag
möjlighet att gå till reducerat pris, exempelvis Nordic Life Science Days i september.
Medlemskapet i SwedenBIO innebär även andra förmåner såsom kostnadsfri prenumeration på
branschtidningarna Life Science Sweden och Kemivärlden Biotech, samt rabatter hos EBD Group som
arrangerar BIO Europe, BIO Europe Spring med flera, mediaplattformarna Cision och Mynewsdesk,
CRM-system från Qbis, Styrelseakademiens kurser och kostnadsfri access till möteslokal på
SwedenBIOs kansli i centrala Stockholm.

Föreningen SwedenBIO

2(7)

802413-7203

Som medlem i SwedenBIO kan man vara med och påverka genom att delta vid årsmötet, engagera
sig i någon av arbetsgrupperna, lämna synpunkter i samband med remissförfarande eller höra av sig
till kansliet med nya idéer.
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. Föreningen driver 6 arbetsgrupper som vardera leds av en ordförande
rekryterad från en medlemsorganisation. Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering fokuserar
på frågor som rör branschens finansiering och affärsmöjligheter. Arbetsgruppen för kliniska prövningar
och regulatoriska frågor verkar för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige och bevaka och påverka
utvecklingen inom det regulatoriska området. Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation
arbetar med SwedenBIO:s övergripande påverkansstrategier. Syftet med Arbetsgruppen för
immaterialrätt är att bidra med expertis på både nationell och internationell nivå inom immaterialrätt,
samt erbjuda ett för medlemmarna att diskutera IP-frågor som rör deras företag. Arbetsgruppen för
produktutveckling och tillverkning 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
för forskning och utveckling
bidrar till att förbättra branschens förutsättningar för forskning inom life science i Sverige.
För att lyfta fram goda föredömen som inspiration och samtidigt synliggöra branschen som helhet har
SwedenBIO instiftat två olika branschpriser, SwedenBIO Award och Nordic Stars Award samt stöttar
Athenapriset.
Resultat och ställning
Föreningens medlemsintäkter uppgick till 57 600 kr (55 200 kr). Föreningen belastades med kostnader
om 55 000 kr (52 500 kr) för driften av föreningen. Resultatet uppgick till 2 600 kr (2 700 kr).
All operationell verksamhet sköts via SwedenBIO Service AB som redovisade ett resultat efter
finansiella poster om 431 tkr (387 tkr). Serviceaktiebolaget hade intäkter på 7 238 tkr (12 303 tkr).
Rörelsens kostnader uppgick till totalt 6 807 tkr (11 924 tkr). Det egna kapitalet vid årets slut uppgick
till 1 199 tkr (768 tkr).
Årets positiva resultat i SwedenBIO Service AB har uppnåtts genom medveten
kostnadsåterhållsamhet samt genomförandet av Nordic Life Science Days.

Förvaltning
SwedenBIOs styrelse har under året varit aktiv i de olika projekt och aktiviteter som beskrivs i
verksamhetsberättelsen.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Lars Adlersson, Vero Kommunikation (Ordförande), Ulrika
Slåne Bjerke, Tredje AP-Fonden (Vice Ordförande), Thomas Eldered, Recipharm, Jan Erneberg, GE
Healthcare, Eva Sjökvist Saers, APL, Per Samuelsson, HealthCap, Anders Ekblom,
AstraZeneca,Yvonne Mårtensson, Cellavision, Johan Brun, Pfizer och Magnus Björsne, AstraZeneca.
Styrelsen har under 2015 hållit sex styrelsemöten samt en ordinarie årsstämma i Stockholm. Revisor
är Hans Jönsson, PWC. Sven Askenberger har anlitats som redovisningsstöd och expert på finansiella
frågor.
Information
Information om föreningen och dess verksamhet finns på www.swedenbio.se
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

247 017
2 600
249 617

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

249 617
249 617

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

57 600
57 600

55 200
55 200

-55 000
2 600

-52 500
2 700

Resultat efter finansiella poster

2 600

2 700

Resultat före skatt

2 600

2 700

Årets resultat

2 600

2 700

Medlemsintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Not

5(7)

Föreningen SwedenBIO
802413-7203

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

1

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000

100 000

154 917
154 917

153 817
153 817

Summa omsättningstillgångar

154 917

153 817

SUMMA TILLGÅNGAR

254 917

253 817

247 017
2 600
249 617

244 317
2 700
247 017

249 617

247 017

5 300
5 300

6 800
6 800

254 917

253 817

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

2015-12-31

2014-12-31

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 1.199 tkr per 2015-12-31

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

Balanserat
Resultat
244 317
2 700
247 017

Årets resultat
2 700
-2 700
2 600
2 600
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Underskrifter
Stockholm 2016-03-14

Lars Adlersson
Styrelseordförande

Ulrika Slåne Bjerke
v ordförande

Magnus Björsne

Johan Brun

Anders Ekblom

Thomas Eldered

Jan Erneberg

Yvonne Mårtensson

Per Samuelsson

Eva Sjökvist Saers

Min revisionsberättelse har lämnats den

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor

mars 2016

www.swedenbio.com

