Life Science West Sweden 2018

The power of coaction
Vårdens utmaningar tacklas i passionerat samarbete
– och av företag med global lyskraft
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› Ladda ner rapporten på sahlgrenskasciencepark.se
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FÖRORD
Life science är viktigare än någonsin
En åldrande befolkning, den snabba ökningen av kroniska sjukdomar, antibiotikaresistens
och pandemier sätter press på världens sjukvårdsmyndigheter att hantera ökade sjukvårdskostnader.
Samtidigt förändrar ett kontinuerligt flöde av nya innovationer sjukvården och bidrar till ökad
livskvalitet för miljoner människor.
Sverige och Västsverige har en lång historik av framgångsrika innova
tioner och företag inom life science. Många banbrytande innovationer
har utvecklats här. Idag är regionen full av lovande projekt för att
utveckla nyskapande lösningar för förbättrad sjukvård och för att möta
framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Intresset för att vara en del av denna innovativa miljö har ökat drama
tiskt under de senaste tre åren. Forskare, investerare, entreprenörer och
kompetens inom olika områden attraheras av möjligheter som är svåra
att hitta på andra ställen i världen.

Den baseras på tidigare rapporter som beskriver life science-industrin
i Sverige och Västsverige i kombination med en ingående analys av
Triathlon Group/ISEA.
Teamet på Sahlgrenska Science Park arbetar med att stärka life science
i Västsverige genom att stödja entreprenörer och innovatörer att
utveckla sina idéer till internationella företag. Vi hoppas att du vill vara
med och bidra till att skapa ännu bättre möjligheter för entreprenörer
och start-ups att expandera och förbättra livskvaliteten för människor i
hela världen.

Den här rapporten beskriver life science-regionen Västsverige med
dess unika tillväxtmöjligheter. Materialet har tagits fram av Sahlgrenska
Science Park i samarbete med Triathlon Group/ISEA inom ramen för
Catalyser – ett initiativ som Sahlgrenska Science Park driver tillsam
mans med Business Region Göteborg med finansiering från EU och
Västra Götalandsregionen.
Charlotta Gummeson

Åsa Lindström

VD Sahlgrenska Science Park

Projektledare Catalyser
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LIFE SCIENCE-BRANSCHEN

Två faktorer bakom Nordens starka position
Två faktorer ger Norden en särskilt god position i den globala konkurrensen
om life science-investeringar. Den ena är en dokumenterad förmåga och
tradition att samverka både inom regioner och mellan växande nordiska
regionala kluster. Den andra stora fördelen är life science-branschens nya
fokus på digital hälsa. Nordisk, svensk och västsvensk kompetens inom
digitala lösningar ger förutsättningar för helt nya svar på många av vårdens
stora utmaningar.
Det är en utveckling som kommer att göra verklig nytta för människor med
vårdbehov, i förebyggande syfte för att förlänga människoliv och för att öka
människors livskvalitet. Men det får också betydelse för personalens behov
inom olika delar av vården, och för forskare, entreprenörer, investerare och
affärsutvecklare inom life science.
Omställningen av life science-branschen i detta perspektiv, de nya möjlig
heter som öppnar sig och de förändringar som väntar i människors vardag,
går att jämföra med en annan dramatisk branschomställning. Det som
händer inom life science är lika stort som att bilarna blir uppkopplade,
eldrivna och självkörande – och kan tveklöst beskrivas som ett paradigmskifte.
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Till stor del är det samma kompetenser som samverkar inom life science som
ligger bakom det stora utvecklingssprånget för den svenska fordonsindustrin.
Utvecklingen går rasande fort och på bara ett par år har ett helt nytt bransch
segment uppstått, som går under beteckningen Health Tech.
Norden, Sverige och Västsverige har därför just nu en unik möjlighet att ta en
ledande roll i denna omställning, och därmed skapa nya produkter, tjänster,
företag och jobb.
Dessa speciella förutsättningar har redan resulterat i ett snabbt växande
intresse för den kunskap och de investeringsmöjligheter som finns inom
life science i Västsverige. Denna rapport pekar också på den betydande
hävstångseffekt som ligger i ett ännu mer utvecklat samarbete och i
prestigelös samverkan mellan olika delar av det nordiska samhället,
forskningen och näringslivet.
Affärspotentialen är stor, men den största potentialen ligger i de förbättringar som kan åstadkommas på individnivå i form av förbättrad hälsa och
bättre arbetsmiljö.
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Bransch i total förändring

Lika stor omställning
som att bilarna blir
självkörande
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Drar till sig investeringar
och etableringar
Stora möjligheter för
entreprenörer

Branschens omställning
skapar nya lösningar på
vårdens utmaningar
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En värld i förändring kräver lösningar
på vårdens stora utmaningar
Life science genomgår ett skifte som utmärks av att
branscher, teknologier och kompetenser integreras och
samverkar på ett nytt sätt. Vi ser nya konstellationer som
samarbetar om innovationer och utvecklingsprojekt.
Vi ser ny teknologi som ger förutsättningar för innovativa lösningar som
grundas i ett kreativt förhållningssätt till digitaliseringen.

Changing
demographics

Increase in chronic
diseases

Call for patient
involvement

Increasing health
costs

Precis som i många andra branscher innebär omställningen utmaningar
för de stora aktörerna och etablerade varumärken, men också spännande
affärsmöjligheter för nya entreprenörer.

1 of 3

629 million

7 of 10

9 to 18 %

Europeans will be over
65 years old in 20501

People expected to
live with diabetes
worldwide in 2045

Internet users search
for health information
online3

Health care costs as a
% of GDP in the US
1980 resp. 20154

För finansiella aktörer öppnar sig intressanta investeringsmöjligheter inom
helt nya områden. Vi kan se hur kapitalmarknaden för start up-bolag inom
life science har genomgått en genomgripande förändring under den senaste
treårsperioden. Investeringsfonder som tidigare enbart gick in i renodlade
tech-bolag visar exempelvis stort intresse för life science-bolag.
Intresset kommer till och med från stora mediekoncerner som ser synergier
mellan digital kommunikation och life science.

8

A changed world requires new solutions
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Sources: 1Eurostars (2015) People in the EU: who are we and how do we live?, 2IDF Diabetes Atlas 8th
edition, 3Pew Research Center Health Online 2013, 4CDC Health United States 2016

Det har gått från att vara en väldigt tuff marknad där, det var svårt att få fram
kapital, till en mycket bättre situation för Göteborg och Västsverige. Men det
bygger på en strategisk matchmaking mellan investerare och entreprenörer,
där investerarna ofta finns i USA, Kina eller andra globala finanscentra.
Det är framförallt digital hälsa och utvecklingen inom medicinteknik som
attraherar kapital.
Det här betyder helt nya förutsättningar i jakten på kapital. Det kräver mycket
mer av både entreprenörer och de hjälpande händer som finns i de offentligt
finansierade verksamheter som är till för att stötta i startup- och scaleup-fasen.
Marknaden för finansiering har gått från att vara lokal och specialiserad,
byggd på nära relationer med människor som möts ofta, till att vara hårt
konkurrensutsatt och global, där de personliga kontakterna är svårare att
etablera.
Samtidigt ger det mycket större möjligheter och tillgång till ett helt annat
utbud av kapital.
Det är mer pengar, fler aktörer som intresserar sig för företagets olika utveck
lingsfaser, större kontaktnät - och fler ingångar till de största marknaderna
med distributionsnät som ett litet företag aldrig kan etablera på egen hand.
Det kräver också mer relationsbyggande och förståelse för vad de olika
investerarna är ute efter. Och det är nödvändigt med mycket mer specialist
kunskap om hur stora finansieringslösningar med många olika intressenter
sätts samman.

Flera nya forum och mötesplatser skapas för att sammanföra entreprenörer
och investerare. Ett tydligt exempel är HealthTech Nordic Investor Forum
som hålls i Göteborg i oktober 2018. Över 20 internationella investerare deltar.
För den västsvenska life science-branschen innebär detta helt nya möjligheter
att växla upp verksamheter och snabbare än tidigare nå hela vägen fram till
en global kommersialisering.
Samtidigt står vården och hela välfärdssamhället inför stora utmaningar.
Globala megatrender påverkar förutsättningarna lokalt. Vi ser en dramatisk
ökning av ”välfärdssjukdomar” och demografiska utmaningar. Fler lever
längre med kroniska sjukdomar, patienternas förväntningar och krav ökar.
Det skapar en finansieringsutmaning för samhället. Till det kommer en acce
lererande personalbrist inom vården.
En del av lösningen finns i utvecklingen av life science-branschen. Nya pro
dukter och tjänster, nya arbetssätt och organisationsformer kan öka effekten
av de offentliga medel som satsas på vården.
För näringslivet förändras affärslogiken på samma sätt som skett i andra
branscher. Nya värdekedjor skapas, nya aktörer går in på ägarsidan och be
hovet av att hantera skenande utvecklingskostnader måste hanteras.
Men digitaliseringen innebär också integritetsutmaningar och politiska
utmaningar. Hanteringen av den explosion av kommersiellt värdefulla data
som möjliggör mycket av den attraktiva tjänste- och produktutveckling som
är så intressant för de finansiella aktörerna är ett exempel.

LIFE SCIENCE WEST SWEDEN 2018-09-27

9

1

För patienten innebär detta också stora förändringar. Mer egenvård kan både
ge ökad livskvalitet och minskade vårdkostnader. Uttrycket ”spetspatient”
myntades av Sara Riggare, själv Parkinsonpatient men också doktorand vid
Centrum för hälsoinformatik vid Karolinska Institutet. Hon är av en initiativ
tagarna till projektet Spetspatienter som finansieras av Vinnova. Projektet är
ett bra exempel på hur Norden, Sverige och Västsverige i samverkan mellan
olika aktörer har förutsättningar för att inta en tätposition inom en breddad
life science-bransch. Målet är att bygga ett kompetenscentrum för aktiva
patienter. Centret ska både arbeta för att utbilda patienter och använda deras
kunskaper och önskemål som ett underlag för utvecklingen av digitala verktyg
för egenvård.
Med syftet att löpande få ett patientperspektiv på aktuella frågor inom svensk
hälso- och sjukvård tog regeringen under våren 2018 beslut om att inrätta ett
patientråd. Detta är tänkt som ett forum för att kunna diskutera långsiktiga
sjukvårdsfrågor med patientföreträdare.
I rapporten ”För säkerhets skull” har Myndigheten för vård- och omsorgsan
alys analyserat svenskarnas inställning till att deras vårddata delas digitalt.
Myndigheten har frågat om patienternas inställning till att olika vårdenheter
har tillgång till varandras journaler, en samlad läkemedelslista och att deras
vårddata finns med i digitala register för forskningssyfte. Resultatet är utifrån
1645 enkätsvar.
Källa: LIFetime, LIF 2017.
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87 procent var positiva till samlad läkemedelslista
84 procent var positiva till att olika vårdenheter har
tillgång till varandras journaler.

> 90 procent av patienterna var också positiva till
att deras uppgifter får ingå i digitala forskningsregister.
					

Källa: Dagens Medicin, 2018.

Snabbt ökande intresse
för life science i Västsverige
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Fördelen för regioner som har
alla kompetenser i nära samverkan

Vården
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Life Science

IT

Patient support
Drug discovery & design

Artificiell Intelligens (AI) skapar
stora möjligheter

11%

Product

2018 tar de svenska investeringarna i AI ordentlig fart. Flera privata, nationella och
regionala initiativ presenteras med syfte att säkra upp Sveriges konkurrenskraft på
ett område som är under mycket snabb utveckling bland annat i USA och Kina.
På Lindholmen Science Park i Göteborg etableras ett nationellt samverkanscenter
för forskning inom artificiell intelligens med finansiering bland annat från svenska
staten – AI INNOVATION of Sweden.
Privata Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar miljardbelopp för att stärka
Sverige som AI-nation. Chalmers tekniska högskola medverkar i denna satsning
och växlar också själva upp inom området. AI, tillsammans med andra delar av
den snabba digitala utvecklingen och framtida kvantdatorer, kan ge extraordinära
möjligheter framöver – till nytta för individer och samhälle.
Chalmers är redan igång med satsningen på ett nytt kompetenscentrum, i syfte att
dra nytta av, och stärka, Sveriges expertis inom bland annat digitalisering och vård.
Chalmers Centre in Artificial Intelligence kommer också att ligga på Lindholmen
och beräknas öppna i januari 2019. Finansieringen kommer främst från Chalmers
stiftelsen, som går in med drygt 300 miljoner för perioden 2019-2028, men andra
satsningar via Chalmers och industrin fördubblar intäkterna.
Av regeringen har Chalmers även fått i uppdrag att koordinera den nationella
satsningen på en särskild högskoleutbildning inom AI. Detta kunskapslyft
genomförs för att möta arbetsmarknadens behov av omställning och
fördjupade kunskaper inom området.

Drug dis

11%

16%

Product / service

Diagnos

Educatio

38%
11%

Diagnostica

Decision

Patient s
13%

Education
Decision support

Det är en stor variation över hela värdekedjan
i utvecklingen av digitala tjänster i Västsverige.
Men lösningar för beslutsstöd dominerar kraftigt.
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Beslutsstöd dominerar digitala tjänster i Västsverige
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter i hela
värdekedjan inom life science.
Den påverkar till exempel forskning och utveckling för att ta fram och
designa nya läkemedel, inklusive kliniska studier. AI är ett stöd för hela
leveranskedjan, för att hantera produktportföljen och utbildning samt i
diagnostik, patientstöd och beslutsstöd.
Det är en stor variation över hela värdekedjan i utvecklingen av digitala
tjänster i Västsverige. Men lösningar för beslutsstöd dominerar kraftigt.
Det framgår av den kartläggning Sahlgrenska Science Park presenterade 2018
i syfte att belysa hur AI används inom life science-området och inspirera fler
företag att utveckla sin verksamhet med de till synes oändliga möjligheter
teknologin erbjuder. Rapporten kan laddas ner på sahlgrenskasciencepark.se
Artificiell Intelligens inom life science begränsas till ett urval av aktörer som
arbetar med AI i någon form. Den belyser också potentiella hinder för att
området artificiell intelligens skulle kunna växa och utvecklas ännu mer.
Av 24 företag som finns med i rapporten arbetar 71 procent inom medicin
teknik, 21 procent inom bioteknik och 8 procent inom läkemedel. Majoriteten
är småbolag (‹50 MSEK i omsättning). Hälften i denna kategori har idag imple
menterade AI-lösningar eller medicintekniska produkter på marknaden.
Det är inte heller ovanligt att mindre bolag har etablerats utifrån en viss
applikation eller har en proaktiv strategi för hur företaget ska utvecklas med AI.
Flera medelstora och stora företag uppger att man inkluderar AI i företagets
strategidiskussioner eller att man experimenterar och provar sig fram i
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mindre skala för att utvärdera hur man vill använda AI. Det globala företaget
AstraZeneca sticker ut bland de företag som undersökts, eftersom de använder
sig av AI inom flera applikationsområden. Både medelstora och stora företag
har tillgång till stora mängder kund- eller patientdata som utgör en utmärkt
plattform för att utveckla applikationer och tillämpningar baserade på AI.
De företag som använder AI för framtagning av nya läkemedel eller
kliniska prövningar har i allmänhet en högre mognadsgrad (kommit längre i
AI-användning) än övriga kartlagda bolag. En av anledningarna tros vara att
dessa företag har mer kontroll på de data som krävs, även om just bristen
på strukturella data-sets ofta upplevs vara en av de stora utmaningarna
för de flesta utvecklarna. AI har använts under flera år i den traditionella
läkemedelsutvecklingen, till exempel vid design av nya molekyler.

Identifierade nyckelfynd
Snabb tillväxt och omfattande
digitaliseringsverksamhet i regionen.

Det finns ökad förståelse för möjligheter
till AI-tillämpningar.

Det finns potential för ökat samarbete
mellan företag, regionala akademiska
centra och vårdgivare.

Explosion av data bakom nya
metoder och nya affärer
Big data
Wearables & sensorer
Nya analysverktyg

DIGITAL
TRANSFORMATION

ICT och gamification
En uppkopplad värld
Snabb teknikutveckling

Proaktiv hälso- & sjukvård
Nya affärsmodeller

Värdebaserad
prissättning

Prispress

›

Utkomstfokuserad
ersättning

Gränsöverskridande
samarbeten
Nya tillväxtmöjligheter

Engagerade patienter
Individanpassad vård
Tillgång till data
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Sex starka trender
inflytande och makt över sin egen situation ökar – och kommer
1. Patientens
4.
fortsätta öka. Med tillgång till egna data på ett alltmer lättillgängligt sätt
är det en utveckling som inte går att backa från.
science breddas till att omfatta helt andra sektorer av samhället,
2. Life
forskningen och näringslivet än vi har varit vana vid. Vi ser kopplingar

till exempelvis fordonsindustrin. Vården blir tillgänglig i helt nya miljöer
och vid andra tidpunkter med mobilitetslösningar och medieteknologi.

med nationella huvudmän koncentreras till ett fåtal
3. Specialistvård
platser med hög kompetensnivå. Krav på lika betingelser för vård
oavsett hur befolkningens sammansättning ser ut. Vården organiseras
från ett nationellt perspektiv snarare än ett regionalt.

Källa: Sahlgrenska Science Parks omvärldsbevakning
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Egenvård blir normen – sjukhusvård undantaget, och inriktas på
högspecialisering på ett fåtal platser. Patientens förebyggande ansvar
för sin egen hälsa ökar och skapar en mer individanpassad vård.

5.

Både vård och läkemedel blir mer precisa - och anpassade för
patientens individuella behov.

6.

Digital hälsa och artificiell intelligens (AI) är ett växande affärssegment.
Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har haft en stark tillväxt
under den senaste tioårsperioden. Skärningspunkten mellan ICT,
hälsovård och medicinteknik drar till sig investeringar i allt högre grad.
Utvecklingen är så snabb att det nu går att tala om ett helt nytt affärs
segment; health tech.

En position med många möjligheter inom health tech
BIG DATA, MACHINE LEARNING & AI INSPIRATIONAL MAP – WEST SWEDEN 2018
Internet & Security

Financial & ERP

Life Science

Other verticals

Applications (verticals)

Transport & Automotive

Research & Education

Incubators & Arenas

Partners

Service

Johan Hogsved, johan@hawco.se

Källa: West Sweden Artificial Intelligence – An inspirational map, april 2018.
Framtagen av Johan Hogsved, Hawco, på uppdrag av Business Region Göteborg
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Fyra exempel på innovationer som förändrar vården

18

Cellink

Sidekick Health

Captario

Medfield Diagnostics

Världens första bioinkföretag är glödhett. 3D-printing
av mänskliga organ inte
längre science fiction.

Spel i mobilen gör det
lekande lätt att skaffa sig
sundare vanor – och en livsstil som du inte blir sjuk av.

Kristallkula för att se in i
framtiden. Kraftfullt analysverktyg för komplexa
beslut om nya läkemedel.

Utvecklar produkter för
tidig diagnosticering av
hjärnskador för att möjliggöra snabbare behandling
och förbättrad livskvalitet.
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En av Europas mest attraktiva regioner
för life science-investeringar
450 Västsvenska life science- företag
6 000 Medarbetare
+10% Störst ökning i Sverige (antal anställda 2014-2016)

Life Science
West Sweden

#1 Ett av Europas största universitetssjukhus
IT Kompetens för att ta ledningen inom digital hälsa

Källa: Tillväxtanalys PM 2018:06 – Den svenska life science-industrins utveckling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Fem faktorer som attraherar kapital
Life science i Västsverige verkar i en attraktiv och snabbt växande
storstadsregion med tillgång till konkurrenskraftig kompetens.

livskraftiga projekt i pipeline
1. Många
Västsverige har ett växande antal utvecklingsbara företag inom life science.
Den kategori som nu växer snabbast är digital hälsa – health tech. Globalt
välkända life sciencekluster i regionen är en plattform för nya affärsmöjlig
heter. Från AstraZenecas globala FoU-anläggning uppstår unika möjlig
heter till spinoff-företag. Ett starkt fokus på medicinteknik, i kombination
med stark offentlig sjukvård, skapar möjligheter som drivs av verklig
efterfrågan och har begränsad finansiell risk.
Regionens styrkor inom informations- och kommunikationsteknologi,
med ledande aktörer som Ericsson, Saab och de båda Volvokoncernerna,
liksom utvecklingsmiljön vid Lindholmen Science Park, är en stor konkurrensfördel. Nya öppna och prestigelösa samverkansformer som mobilityXlab
mitt i mobilitetsklustret och AstraZenecas BioVentureHub, samt topp
rankade företagsinkubatorer, bidrar till en dynamisk startupmiljö där nya
företag kan utvecklas och blir livskraftiga.
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2. Passionerat engagemang för life science

I Västsverige finns ett politiskt engagemang för life science som går över
partigränserna. Det avspeglas i de stora offentliga ekonomiska satsning
arna och de unika möjligheterna till finansiering som erbjuds företag i
uppstartsfasen.
I engagemanget ligger också en lång tradition av framgångsrik samverkan
mellan offentliga aktörer, akademin och näringslivet.
Offentliga och stora privata aktörer investerar kraftigt i Västsverige.
2018 pågår planering och genomförande av två stora investeringar i life
science-miljöer inom regionen. Enligt beräkningar från Business Region
Göteborg uppgår enbart dessa två satsningar till omkring 7 miljarder
kronor. Till detta kommer 1,8 miljarder kronor som tidigare satsats i
Västra Götalandsregionens nya Bild- och interventionscentrum (BoIC).
Attraktionskraften framgår också av att flera stora företag och organisa
tioner valt att förlägga sin verksamhet till regionen och expandera här.
Västsverige har också utsetts till nationellt centrum för klinisk forskning.
Wallenbergs centrum för molekylär och translationsmedicin (WCMTM) är
ett nytt centrum vid Göteborgs universitet. Centret utvecklas i samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och AstraZeneca. Patientnyttan är i fokus
och syftet är att grundforskningen leder till nya behandlingar.

3. Industriell förmåga och kunskaper som krävs för att få
saker gjorda

Västsverige är en av norra Europas starkaste högteknologiska industri
regioner. Företagsmiljön kännetecknas av en framgångsrik entreprenörs
tradition och en prestigefylld historia av att bygga upp industriföretag
med högt kunskapsinnehåll. I regionen finns också ett av norra Europas
största universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med
möjligheter till forskning, testmiljöer och utveckling i världsklass.
Samarbetet mellan industrin och sjukvården har lett till utvecklingen av
ett starkt life science-kluster. Kombinationen av omfattande industriell
och akademisk expertis, däribland en internationellt erkänd entreprenörs
skola, skapar en gedigen grund för starka ledningsgrupper och professio
nellt styrelsearbete.

4. Tillgång till kvalificerade medarbetare

Med fem universitet och mer än 80 000 studenter i regionen finns en
gedigen rekryteringsbas för life science-branschen. Enbart inom
Sahlgrenska akademin finns 1 750 medarbetare och 5 000 studenter.
Tillgången till entreprenörsprogram inom life science skapar också goda
förutsättningar. Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship
(SSIE) och Chalmers School of Entreprenurship är viktiga för framtida
kompetensförsörjning.
Genom bland annat GU Ventures och Chalmers Venture finns även
tillgång till finansiering av kommersialisering av akademiska
forskningsresultat.

5. Korta geografiska avstånd

Den fysiska närheten mellan kompetensnoderna är en av Västsveriges
största tillgångar. På en mycket liten geografisk yta och i centrala lägen
i en av Sveriges största storstadsregioner finns kompetenser som kom
pletterar varandra. Närheten föder samarbete och underlättar informella
kontaktvägar. Kunskapsstaden Göteborg är inne i en stark tillväxtfas.
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Mer än 7 miljarder investeras i
life science-miljöer i Västsverige
Vid AstraZeneca i Mölndal driver Next Step Group och Investors fastighets
bolag Vectura det stora stadsutvecklingsprojektet GoCo - Gothenburg CoValley.
Det 100 000 kvadratmeter stora området blir ett nytt innovationskluster med
inriktning mot life science men kommer även innehålla bostäder, handel och
annan service.
Parallellt pågår arbetet med Sahlgrenska Life - ett stort stadsutvecklings
projekt som fysiskt knyter ihop Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs
universitets forskning på Medicinareberget och näringslivsutvecklingen vid
Sahlgrenska Science Park. I planerna ligger såväl moderna lokaler för vård,
forskning och utbildning som attraktiva miljöer för företag inom life science.
De två projekten kompletterar varandra och innebär ett betydande tillskott
till Västsveriges konkurrenskraft inom området life science.

Källa: GP 2016 och 2017.
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Inkubatorer
Science Parks

Tillgångar som
gör Västsverige
attraktivt

Hälso- &
sjukvård

Akademi

IT

Näringsliv
Människan i
centrum

Forum &
Supportfu nktioner

Samhälle

Finansiärer
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Ett komplett och välintegrerat
ekosystem för life science
För att forskning och entreprenörskap ska resultera i företag och kommersiellt
framgångsrika produkter och tjänster är tillgängligheten - och samspelet
mellan - ekosystemets olika delar avgörande.

National/regional
authorities

Healthcare

Research &
Technology

Internationella life science-kongresser i Göteborg

Incubators/
Science Parks
Supporting/collaborative
organizations
Capital Brokers

Scandinavia’s leading eHealth event
Number of Vitalis participants per year
6000

• IAGG-ER – International Association of Gerontology
and Geriatrics European Region (May 2019)- 2 500 delegates

5000

• EWMA – 29th conference of the European Wound Management Association
(June 2019) – 3 000 delegates

4000

• ESHG – the European Human Genetics Conference 2019 (June 2019) – 3 000 delagates
• ICS – International Continence Society (September 2019) – 3 000 delegates
• ECP – European Congress of Pathology (August 2021) – 2 000 delegates

Biotech

Meditech

Med ekosystem menar vi till exempel den patientnära vårdsektorn, akademisk
utbildning och forskning, stöttande och engagerade offentliga organisationer
i olika former, nationella myndigheter och riskkapital i olika investeringsfaser.
En annan väsentlig del är nätverk och mötesplatser för internationell samverkan
samt idé- och affärsutbyte. De internationella life science-kongresser som är
planerade i Göteborg under de närmaste åren har därför stor betydelse.

Education

Pharma

3000

2000

• Eurospine 2021 (October, 2021) – 4 000 delegates
• Vitalis 2019, 2020, 2021 etc.

1000

0

Källa: Svenska Mässan, 2018
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2015

2016

2017

2018

Sverige har gått före inom life science
Life science-sektorn spelar en stor roll i samhället och för den ekonomiska
tillväxten. Sverige har i flera årtionden gått före med framgångsrikt entre
prenörsskap och företagsutveckling inom läkemedel, medicinsk utrustning
och bioteknik. Det finns en lång tradition av lyckade marknadsintroduktioner.
Några exempel är pacemakern, respiratorn, dialysapparaten, Losec och
osseointegrerade implantat.
Bakom detta ligger bland annat ett kreativt klimat för den utvecklingsbaserade
innovationsprocessen inom life science. Det har skapats av icke-hierarkiska
organisationer och kvalitativ sjukvård med möjlighet till kliniska prövningar.

Lika viktigt har ett innovationsvänligt sjukvårdssystem och en tradition av
multidisciplinärt samarbete mellan olika samhällssektorer varit.
Life science-sektorn är idag ett mycket viktigt segment för samhället och
den ekonomiska tillväxten. Life science är ett av den svenska regeringens
strategiska samverkansprogram och den har sjösatt flera initiativ för att
ytterligare stärka landets position på området.
Sverige räknas som ett av världens mest innovativa länder och rankas
som etta i EU:s European Innovation Scorebord 2018.

Sweden – The most innovative country in the EU
Sweden is, for 7 years in a row, recognized as an EU innovation leader in
the European Innovation Scoreboard 2018
1.

Sweden

2.

Denmark

3.

Finland

4.

Netherlands

120

5.

United Kingdom

100

6.

Luxembourg

7.

Germany

8.

Belgium

9.

Ireland

10. Austria

Sweden ia an Innovative Leader. Over time, performance
has increased relative to that of the EU in 2010.
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42 000 anställda 9,5 miljarder Euro
(95 miljarder kr) i exportvärde
15 procent av patentansökningar inom
life science till EPO 2017 (och Sverige
återkommande med bland de länder
som lämnat in flest patentansökningar).
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Väl utvecklat samarbete mellan
branschorganisationerna Sweden BIO,
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och
Swedish MedTech.

■ Relative to EU in 2017

Innovation-friendly environment and Human resources
are the strongest innovation dimensions.
Sales impact and Finance and support are the weakest
innovation dimensions.
Average performance is measured using a composite
indicator building on data for 27 indicators

Source: EU Commission – European Innovation Scoreboard
2018. Document date: 18/06/2018 – Created by GROW.
DDF1.F.1. Publication date 18/06/2018

The Swedish life science companies had a net turnover of
SEK 164 billion and exports amounted to SEK 88.9 billion in
2016. Between 2014 and 2016, the life science companies’
net turnover increased by 27 percent, exports by 15 percent
and the number of employees by 1.7 percent.

Källa: SwedenBIO/LIF/Swedish Medtech
Handlingsplan för life science 2018

Source: Tillväxtanalys (PM 2018:06) Den svenska
life science-industrins utveckling.
(Marketing and sales companies not included)
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Tre dominerande kluster

Swedish Life Science Clusters
Share of total number of employees

Större delen av de svenska life science-företagen finns i tre storstadsområden.
De tre dominerande klustren är Stockholm, Uppsala och Södermanland
(51 procent av medarbetarna), Västra Götaland och Halland (drygt 19 procent)
och Skåne (16 procent).
Av cirka 3 000 företag totalt arbetar två tredjedelar inom forskning, utveckling,
produktion eller konsultverksamhet. En tredjedel finns inom marknadsföring
och försäljning.
Trenden är att antalet anställda ökar mest inom små och medelstora företag.
2016 hade företagen tillsamman en nettoomsättning på 160 miljoner euro
och exporterade för 900 miljoner euro.
På två år hade då nettoomsättningen ökat 27 procent och exporten 15 procent.
Ökningen av antalet anställda stannade på 1,7 procent.
Västsverige har haft en snabbare tillväxt i sysselsättning, med en uppgång på
tio procent.

West
Sweden

Källa: Tillväxtanalys (PM 2018:06) Den svenska life science-industrins utveckling.
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Stora värden har byggts upp

16 000 MEUR
(1929)

15 700 MEUR1
(1904)

3 600 MEUR
(1904)
3 200 MEUR2
(1849)

(log scale)

Värt att notera är att en stor del av det här värdeskapandet har hittills
genomförts med begränsad tillgång till riskkapital. Regionens stora
life science-företag har istället i de flesta fall klarat av att växa med
sitt eget kassaflöde eller genom börsintroduktioner.

A selected few of the many successful companies in West Sweden

Business value

AstraZeneca är det största life science-företaget i Sverige. En stor andel
av dess globala försäljning kommer från produkter som har utvecklats
på anläggningen i Göteborgsregionen. Företag som Essity, Getinge,
Mölnlycke, Nobel Biocare, Dentsply Sirona och Cochlear BAH är alla
lokala initiativ som har vuxit till stora internationella aktörer. Senare
exempel är bland andra Vitrolife, Arcam och Xvivo Perfusion.

Substantial value creation over time

1 900 MEUR
(1981)

1 600 MEUR
(1994)
730 MEUR
(1997)

103 MEUR
(2013)

69 MEUR
(2016)

190 MEUR
(2008)

110 MEUR3
(1999)

260 MEUR
(1998)

180 MEUR4
(1994)

VE/PE financed.
IPO not included

73 MEUR
(2008)

Time since company start (log scale)
Market cap based on last published financial report as of July 2018 if not otherwise specified.
1. Calculated as 25 % of market cap based on R&D spending for Gothenburg site.
2. Enterprise value as of 2010.
3. Amount paid by Cochlear in 2005 4Reported amount paid by BD in 2011.

Källa: Triathlon Group
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Läkemedel
An area of several leading life science businesses

Innovativa produkter och tjänster utvecklade av västsvenska life
science-företag har satt stora avtryck i hur sjukvård bedrivs.
Miljoner människor över hela världen har fått ökad livskvalitet.
Det har också fört med sig ett stort värdeskapande i företagens
utveckling. Ett exempel är framväxten av AstraZenecas globala
utvecklingscenter i Göteborgsregionen, med ursprung i den
lokala forskningen som gav världen magsyrehämmaren Losec,
en av Sveriges största exportsuccéer genom tiderna.
Losec var ett mycket tidigt resultat av ett väl fungerande samarbete
mellan näringslivet, akademisk forskning och sjukvården.
I dag har AstraZeneca mer än 2 400 medarbetare i Göteborgs
regionen, vars arbete motsvarar en stor del av den internationella
koncernens börsvärde.

Examples of companies and brands

1

Pharmaceuticals

20,300

Personal- and wound care

18,800

Biomaterials and anatomical
reconstructions

4,600

Regenerative medicine

1,900

Medical technology
business groups

5,800

1. Indicative estimation based on mkt cap / EV for business related to the western Swedish region
(Source: Triathlon Group 2018)
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Cluster value
(MEUR1)

Personhygien och sårvård

In vitro-fertilisering och transplantationer

Mölnlycke är medicinteknikens vagga i Västsverige, med ett ursprung i den
tidiga västsvenska textiltraditionen. I sin moderna struktur har verksamheten
vuxit till två globala koncerner. Essity, med hygien- och hälsoprodukter,
och Mölnlycke med produkter för kirurgi och sårvård.

När Vitrolife grundades i mitten av 1990-talet byggde det på banbrytande
arbete vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Företaget har intagit en
ledande global ställning på området in vitro-fertilisering.

Biomaterial och anatomiska rekonstruktioner
Osseintegration är ett av regionens styrkeområden. Området har fått enorm
betydelse för många miljoner människor och ligger bakom globala företag
som Nobel Biocare, Dentsply Sirona, Cochlear BAHS och Integrum.
Flera nu aktuella startups är baserade på den kunskap om anatomiska
rekonstruktioner som byggts upp i regionen. Två exempel är Ortoma
och Episurf Medical.

Xvivo Perfusion är ett exempel på företagsutveckling baserade på transplanta
tionskunskaper från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medicintekniska koncerner
Framväxten av medicintekniska koncerner har stor betydelse för att svenska
startups ska kunna ta nästa steg i sin utveckling, i ett större sammanhang
med professionellt ägande. De ledande svenska koncernerna är kopplade till
Västsverige. Getinge har utvecklats till en stor multinationell koncern, med en
lång historia av att framgångsrikt förvärva och integrera ett stort antal företag.
Lifco och Addlife är andra exempel.
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Lång erfarenhet av att bygga framgångsrika företag
I figuren till höger visas ett exempel på hur det medicintekniska klustret
inom implantat har utvecklats från professor Per-Ingvar Brånemarks,
professor Bo Håkanssons och dr. Matts Anderssons upptäckter.
Exemplet visar också hur klustret fortsätter att skapa nya affärsmöjligheter.

Tillväxt- och investeringsmöjligheter

Företaget har uppmärksammats som ett av Sveriges mest intressanta startups.
Vitrolife och Xvivo Perfusion är andra exempel på framgångsrika, växande
bioteknikföretag. Lovande tillväxtmöjligheter återfinns också i regionens
traditionellt starka områden medicinsk utrustning och läkemedel. Det handlar
om företag som arbetar med allt från nästa generationens cancerbehandlingar
till proteser styrda av hjärnan.

Historiken av framgångsrika företag inom life science har skapat en gedigen
industriell kapacitet och kunskap om hur man får saker gjorda. Ännu viktigare
är att många starka, växande företag har ambitioner att växa till globala
life science-företag. Några av dem är redan där. Regionen är full av lovande
företag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk utrustning samt digital hälsa
och bildteknik.
Digital hälsa och bildteknik är en särskilt livskraftig miljö med kraftig tillväxt
de senaste åren. Regionens starka ställning inom life science i kombination
med den ledande informations- och kommunikationstekniksektorn har
skapat gynnsamma förutsättningar och tillväxtmöjligheter för nya innova
tioner och företag. Idag har vi företag som tillhandahåller nya, innovativa
lösningar för samhällets största utmaningar. Det gäller allt från nya diagnos
metoder för bekämpning av antibiotikaresistens till sociala hälsospel som
tagits fram för att förbättra människors hälsa på ett underhållande sätt.
Bioteknik är ett annat snabbväxande segment som har fått mycket upp
märksamhet på sistone. En av många intressanta möjligheter är Cellink som
utvecklar ett universellt bioink som kan användas på många olika 3D-skrivare.
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An industrial tradition of building successful companies that
generate new fast-growing spin-offs
Development of the Biomaterial industry
4,600 MEUR

(Estimated cluster v alue)

Osseointegration
discovered by Prof. P-I
Brånemark 1962

1
2
Dr. Matts Andersson
pioneers the work in
digital dentistry

A development
enabled by:
§ Entrepreneurship
§ Collaboration
Triple helix
§ Dynamic industry
expansion

Lång tradition av innovation och testmöjligheter
Getinge

Mölnlycke

• 10 000 anställda i mer än
40 länder

• Innovationsdriven medtech-koncern med global
marknad.

• HQ i Göteborg - som en
del av kompetensklustret
kring Sahlgrenska och
Chalmers

Essity

AstraZeneca

• Globalt hygien- och
hälsoföretag med öppen
innovationskultur

• 1 av koncernens 3 strategiska forskningscenter med
mer än 2 400 anställda

• Stort inom medicinteknik
efter förvärvet av BSN
Medical 2017

• Multinationell innovationsmiljö med globala samarbeten

• Fokus: utvecklar pålitliga
och mer kostnadseffektiva
lösningar för vårdens stora
utmaningar.
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Testbäddar och styrkeområden
I Västra Götaland har det byggts upp flera innovationsmiljöer i formen science
parks. De har utvecklats till profilerade samverkansaktörer med starka
varumärken och stora kontaktnät med förmåga att stötta forskning, utveckling
och entreprenörskap. Stora möjligheter till samverkan skapas genom att var
och en av dessa science park har egna styrkeområden som kompletterar
övriga. Spetskompetens inom olika delar av informations- och kommunika
tionsteknologi är värdefull eftersom teknologierna korsbefruktar varandra.
Sahlgrenska Science Park i Göteborg, med tyngdpunkten på digital hälsa har
stort ömsesidigt utbyte med Science Park Skövde med sin specialisering
på gaming, simulering och beslutsstöd som är en stor resurs för flera områden
inom life science. Det gäller också Science Park Borås med inriktning mot
smarta textilier, Innovatum i Trollhättan med industriellt fokus och Johanneberg
Science Park i Göteborg med specialisering inom material- och nanoteknologi,
energi och stadsutveckling.

Intresset för innovativa testbäddsmiljöer växer
Testbädd Göteborg är en satsning som skall ta tillvara den innovationskraft
som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar
hela regionen; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och
Science Parks.
En fysisk eller virtuell testbädd gör det möjligt för företag, akademi och
andra organisationer att samarbeta i utvecklingen av nya produkter, service
eller processer.
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Collaborations with science parks in the region create growth
opportunities for life science

• Medtech
• Digital health
• Healthcare

Science Park
Skövde

Sahlgrenska
Science Park

• ICT
• Mobility
• Media

Lindholmen
Science Park

Samverkansgruppen

Science Park
Borås

Life Science West
Sweden

• Smart textiles

• Gaming
• Simulation
• Decision Support
Johanneberg
Science Park

• Materials and Nano
technologies
• Energy
• Urban Development

Innovatum

• Industrial focus

Sahlgrenska
Science Park

Nya modeller för
närmare samarbete
ger större effekt

AstraZeneca
Bioventure Hub

MedTech West

Samverkansgruppen
Innovationsplattformen

Life Science West
Gothia Forum

Business Region
Göteborg

Västra
Götalandsregionen
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Forskning med världsrykte
Västsverige har varit platsen för mängder av medicinska genombrott under
åren och har blivit det ledande centrat för kliniska prövningar i Sverige.
Storsäljande läkemedel har utvecklats i regionen, däribland Losec, Nexium,
Seloken, Dicumarol, Plendil, koleravaccinet samt Brilinta och Abilify. Den
sistnämnda utvecklades i ett samarbete mellan läkemedelsindustrin och
professor Arvid Carlsson, Nobelpristagare i medicin år 2000.
Västsverige ligger också i framkant vad gäller biomaterial och implantat.
Göteborgs universtitet rankades 2012 som nr 1 i världen på området osse
ointegration i en bibliometrisk mätning. Göteborg är i dag ett ledande inter
nationellt centrum för FoU, design och tillverkning av nästa generationens
biomaterial, däribland smarta textilier.
Transplantationer och regenerativ medicin är ett annat starkt område som
har gett upphov till företag som Vitrolife, Xvivo Perfusion och Cellectis
(ingår nu i Takara). I regionen har många unika operationer genomförts.
År 2012 genomfördes t ex den första livmodertransplantationen från mor
till dotter av svenska läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett av norra Europas största sjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), inklusive Sahlgrenska akademin
(Göteborgs universitet), har spelat en viktig roll i life science-branschens
framväxt i regionen. Det finns ett flertal stora sjukhus i Västsverige, vilket
är en fördel.
Med cirka 17 000 medarbetare och 2 300 vårdplatser är Sahlgrenska
Universitetssjukhuset en viktig partner för forskning och utveckling.
Sahlgrenska är det enda sjukhuset i Skandinavien som har ett komplett
transplantationsprogram för alla organtransplantationer för både barn
och vuxna.

Västra Götalandsregionen har valts ut att
tillhandahålla rikssjukvård inom:
• Lungtransplantation
• Levertransplantation
• Hjärttransplantation
• Hjärtkirurgi
• Kraniofacial kirurgi
• Behandling av barnglaukom och barnkatarakt
Källa: Socialstyrelsen
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Öppet samarbete
Västsverige har en lång tradition av transnationell forskning. Många av
upptäckterna har drivits på av definierade kliniska behov. Ett nära samarbete
med sjukvårdspersonal har möjliggjort framgångsrik kommersialisering av
nya upptäckter. För att ytterligare underlätta utvecklingen av nya idéer har
Innovationsplattformen inrättats på Sahlgrenskaområdet. Plattformen
fungerar som en arena där innovativa lösningar kan prövas och visas upp.

Kliniska Studier Sverige
Den offentliga sjukvården i Västsverige har organiserat en enda kontaktpunkt
för genomförande av kliniska prövningar för alla sjukhus i regionen.
2009 inrättades Gothia Forum som en strategisk resurs som är ansluten
till sjukvårdsmyndigheten. Via Gothia Forum erbjuds företag och forskare
en kvalitetscertifierad möjlighet att få tillgång till regionens patienter och
patientdata på lika villkor för alla parter.

”När det fungerar föredrar vi att ha en enda kontaktpunkt för de kliniska
prövningarna. Västra Götaland är ett län som har lyckats väl med detta.”

2018 leds 650 företagsfinansierade kliniska studier i Sverige. Det bedrivs
näringslivsfinansierad medicinsk forskning för mer än tio miljarder kronor
– utöver den forskning som bedrivs inom medicinteknik och relaterad forskning.
2017 tog den etiska kommittén ställning till omkring 2 400 nya projekt, varav
cirka 10 procent gällde läkemedelsstudier. Övriga cirka 90 % gällde studier
av andra behandlingsformer, observationsstudier, diagnostiska studier samt
kvalitativa studier. (Källa: SwedenBIO/LIF/Swedish Medtech Handlingsplan för life science 2018)
Etikprövningsnämnden i Göteborg tog under 2017 emot 447 ansökningar om
kliniska prövningar (Källa: Kliniska Studier Sverige).

Regionala etikprövningsansökningar
1000

Totalt antal nya ansökningar

800

Medicinsk direktör, globalt läkemedelsföretag

Metoden har uppmärksammats och var en avgörande anledning till att
Göteborg valdes ut som säte för den nya myndigheten Kliniska Studier
Sverige. Kliniska Studier Sverige startade sin verksamhet 2016 och är ett
samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.
Den främsta uppgiften är att stärka och samordna sex regionala noders
resurser för att genomföra kliniska studier.
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Källa: Tillväxtanalys PM 2018:06
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Nordiska samarbets
klimatet trumfkort i
global konkurrens
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Nordisk innovationskraft är ett globalt trumfkort
444
Megaregion skapar viktig kritisk massa
En proaktiv allians mellan storstadsregionerna i Norge, Västsverige och södra
Sverige skulle kunna underlätta spridningen av kunskap mellan institutioner
och verksamheter som specialiserat sig på hälsa och medicinsk teknologi.
Det är en av slutsatserna i OECD:s rapport Territorial Reviews:
The Megaregion of Western Scandinavia 2018.
Området sträcker sig längs den 500 km långa kust som förenar Norges
huvudstad, den näst största och tredje största staden i Sverige och deras
närliggande områden. Western Scandinavia omfattar ungefär en tredjedel
av befolkningen i Norge och Sverige. Med en sammanlagd bruttonational
produkt (BNP) på 201 miljarder USD genererar området en något mindre
BNP än Norge (228 miljarder USD) och cirka hälften av Sveriges BNP
(400 miljarder USD).
Till detta kommer den kritiska massa inom life science som samverkan
med Köpenhamnsområdet tillför.

Källa: EY, Nordic Life Sciences database
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läkemedel i pipeline

24

kluster på 20 geografiska
platser

10

större M&As årligen i
genomsnitt sedan 2005

Öppenhet för brett samarbete stor konkurrensfördel
Increase of companies
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Companies in the community CompaniesFast
in the
Tracks
community

Q2, 2018
Fast Tracks

HealthTech Nordic är ett nordiskt samverkansprojekt med målet att accelerera
startups från idé till internationell marknad.

Startups, entrepreneurs and enthusiasts in health tech are welcome to join the HealthTech
Nordic Community. Startups and entrepreneurs based in the Öresund/Kattegatt-Skagerack
area can also qualify for the HealthTech Nordic Fast Tracks.

HealthTech Nordic är ett av de största eHälsonätverken i världen.

Foto från Vitalis 2018
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Stor potential i närmare samarbete mellan kluster i Norden

Konkurrensen står mellan Norden
och andra stora regioner

Starka kluster med specialiteter
som kompletterar varandra

Viktigt att samarbeta prestigelöst

Norges statsminister Erna Solberg
invigde Sharelab i Oslo Science Park.
Här tillsammans med Esben Nilssen.
Bild: Sigurd Klæva, Oslotech
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AstraZeneca BioVentureHub

• Currently, 26 life science companies
and 1 academic group co-locating with
AZ at the heart of AZ Gothenburg’s R&D site
• Offers unique access to world-class knowledge,
capabilities and infrastructure – using existing
resources in new ways
• Unique Public-Private-Partnership model
Stimulating a 4D life science reality

”The sharing economy applied to life science.”

Drugs

Diagnostics

Devices

Digital health
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Sahlgrenska Science Park – An independent arena
dedicated to collaboration and growth

90

Business development

Companies
in our
environment

2018

Business
Business report
report

Life Science
Science
West
West
Sweden
Sweden
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Arvid Carlsson
Award by Sahlgrenska
Science
Park
Arvid
Carlsson
Award by Sahlgrenska
Science Park

eHealth Award
Award
eHealth
2019
2019

Park
Annual

Financing
Internationalisation
Digital health
Verification
Competence

13 years since start
200+ speakers
500 participants

each year

HEALTHTECH NORDIC INVESTOR FORUM

2800+participants

100+ events

Gothia Forum for clinical research

Point of contact

We facilitate collaboration between
healthcare, academia and industry.
Gothia Forum offers access to a
wide networ k of physicians and
clinics in Region Västr a Götaland.
We also act as a regional node in
the nationwide scheme, Clinical
Studies Sweden.

Clinical trial units

Gothia Forum has two clinical trial
centers within the organization;
Clinical Trial Center (CTC) and
Primary Care Trial Center (PTC).
They conduct clinical trials in all
phases (First-in-Human to Phase IV).
The tr ial center s act as a resource
for all clinics within Region Västr a
Götaland.

Support in all phases of
clinical studies

We can assist with individual
elements as well as managing
the research process from start to
finish. This involves assistance with
pr oject management, feasibility,
legal advice, quality support,
analyses of health economics,
medical counselling and support
in r egional development issues.
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Innovation Platform in Region Västra Götaland
We Help You Identify Needs
for Innovation

We Guide You Through
the Process

The Innovation Platform enables
innovators and businesses to
create competitive solutions to
meet real healthcare needs. We
help you gain user insights
throughout the entire product
and service lifecycle.

To facilitate in product and
service development, we provide
guidance on healthcare support
processes, e.g. IT and
procurement. As part of the
region’s healthcare sector, we
ensure regulatory compliance
during collaboration with
healthcare partners.

We Connect You with the
Right People
As an official part of Region
Västra Götaland, we act as a
key link between healthcare and
innovators or businesses. Based
on your needs for clinical
involvement, we connect you
with suitable healthcare
partners.
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MedTech West – Center for medtech research in Western Sweden
We offer companies
• Access to new and frontline technologies and
research competence from Chalmers
Technical University, University of Borås and
Gothenburg University
• Access to medical expertise from researchers
at the Sahlgrenska Academy
• Research environments close to clinics and
patients, and at universities
• Access to project funding and help when
applying

Your gateway to competence,
technologies and research partnerships
MedTech West is a collaborative platform,
network and unique innovative triple-helix centre
for biomedical engineering research,
development and education in Western Sweden.
We will help you to initiate and facilitate
multidisciplinary research collaborations
between your company, relevant health care
staff, and academic expertise in both the medical
and technological field.

• Work places on the Sahlgrenska University
Hospital Campus for Adjunct Professors,
Industrial PhDs and Master students
• Supervision of PhD and Master students’
projects
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European Innovation Scoreboard 2018 ranking (1/2)

Source: EU Commission – European Innovation Scoreboard 2018
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European Innovation Scoreboard 2018 ranking (2/2)

Source: EU Commission – European Innovation Scoreboard 2018
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Sahlgrenska Science Park arbetar för ökad konkurrenskraft för life sciencebranschen genom att vara navet för life science-industrin i Västsverige.
Vi erbjuder etablerade och nya bolag expertkunskap och erfarenhet på en
affärsmässig grund tillsammans med ett stort nätverk inom näringslivet
och med andra life science-aktörer. Med hållbar hälsa och människan i fokus
ökar vi förutsättningarna för företag, akademi och sjukvård att samarbeta.
Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen,
Business Region Göteborg, Göteborgs universitet (via GU Ventures),
Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.
Den här rapporten är framtagen inom ramen för initiativet Catalyser som
Sahlgrenska Science Park driver tillsammans med Business Region Göteborg.
I en aktiv samverkansgrupp ingår Västra Götalandsregionen med
Gothia Forum och Innovationsplattformen samt MedTech West och
AstraZeneca Bioventure Hub.
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För mer information, v g kontakta:
Åsa Lindström
Projektledare
Telefon +46 707-34 99 76
e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se

Charlotta Gummeson
VD
Telefon +46 705-76 52 21
e-post charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se

sahlgrenskasciencepark.se

