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Framtidstron växer    med Hagastaden
REKORDBYGGE. Samman-
lagt är det tänkt att 50  000 
personer ska jobba i Hagas-
taden när området beräknas 
stå klart 2025.

– ANNONS –

 Ett svenskt diarrévaccin 
som räddar liv”

”

Scandinavian Biopharma är ett undan-
tag i den svenska biotech-industrin. 
De är något så sällsynt som ett svenskt 
forskningsbaserat företag som också 
är ledande distributör av vacciner och 
immunglobuliner till den nordiska 
marknaden. 
    Tillsammans med den amerikanska 
ideella hälsoorganisationen PATH, som 
är en viktig partner till Bill  &  Melinda 
Gates Foundation, och forskare vid 
Göteborgs Universitet utvecklar Scan-

dinavian Biopharma ett nytt drickbart 
diarrévaccin mot ETEC. 
    – Det handlar om ett vaccin som kan 
rädda livet på hundratusentals barn 
i tredje världen, men också rädda se-
mestern för miljontals resenärer, säger 
Björn Sjöstrand, vd på Scandinavian 
Biopharma.
    ETEC orsakar varje år omkring 400 
miljoner diarréfall och hundratusentals 
dödsfall i världens låg- och medel- 
inkomstländer. Särskilt utsatta är barn 

under fem år. ETEC-bakterier är också 
orsaken till att nästan varannan resenär 
i dessa områden drabbas av diarré. 
Många av dessa får även långvariga 
mag- och tarmproblem efter hemkomst.
     – I dag finns det inget tillgängligt 
diarrévaccin mot ETEC för att möta 
dessa behov. Det ska vi ändra på, lovar 
Björn Sjöstrand.

Tillsammans med PATH och Göteborgs Universitet utvecklar 
ett svenskt biotech-företag ett banbrytande diarrévaccin.

SOLNA  |  SVERIGE

För mer information om ETEC, utvecklingen 
av vaccinet och distributionsverksamheten, 
besök www.sbdistribution.se. Björn Sjöstrand, vd på Scandinavian Biopharma.

Scandinavian Biopharma är ett svenskt 
forskningsbaserat företag som också är 
ledande distributör av vacciner och 
immunglobuliner till den nordiska 
marknaden. 

Tillsammans med den amerikanska 
ideella hälsoorganisationen PATH, 
som är en viktig partner till Bill  &  
Melinda Gates Foundation, och 
forskare vid Göteborgs Universitet ut-
vecklar Scandinavian Biopharma ett 
nytt drickbart diarrévaccin mot ETEC. 

– Det handlar om ett vaccin som 
kan rädda livet på hundratusentals 
barn i tredje världen, men också 
rädda semestern för miljontals 

resenärer, säger Björn Sjöstrand, vd på 
Scandinavian Biopharma.

ETEC orsakar varje år omkring 
400 miljoner diarréfall och hundra-
tusentals dödsfall i världens låg- och 
medelinkomstländer. Särskilt utsatta 
är barn under fem år. ETEC-bakterier 
är också orsaken till att nästan 
varannan resenär i dessa områden 
drabbas av diarré. Många av dessa får 
även långvariga mag- och tarmproblem 
efter hemkomst.

– I dag finns det inget tillgängligt 
diarrévaccin mot ETEC för att möta 
dessa behov. Det ska vi ändra på, lovar 
Björn Sjöstrand.

För mer 
information besök :
www.sbdistribution.se

Björn Sjöstrand, vd 
på Scandinavian 
Biopharma.
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VISION. Karolinska Institutets nya forskningsanläggning Biomedicum med plats för 1 500 forskare ska stå klart 2018. 

PRISVINNARE. 2014 utsågs 
Aula Medica av tidningen Bygg-
industrin till ”Årets Bygge 2014”. 
Arkitekt är Gert Wingårdh. 
FOTO: ANDERS WIKLUND 

mest centrala, även när det 
gäller avancerad forskning. 
Där sammanfattar man 
egentligen hela Hagastaden. 
Det handlar om att skapa 
möten mellan människor som 
har gemensamma intressen. 
Om man skapar ett dyna-
miskt litet område där man 
kan utbyta kunskap på ett 
enkelt sätt tror jag att man 
enklare och snabbare kan nå 
positiva resultat för patienter 
och medborgare”, säger Ylva 
Williams.

Anna Nilsson Vindefjärd, 
generalsekreterare för orga-
nisationen Forska Sverige, 
hoppas att satsningen i Stock-
holm och Solna ska gynna 
forskning och företagande 
över hela landet.

”Hagastaden kan innebära 
ett lyft för life science, inte 

bara regionalt utan i hela Sve-
rige. Här kommer man att få 
ihop den kritiska massa av 
forskare, företag och vård 
som behövs för att nå fram-
gång. Sverige är ju så litet så 
vi behöver föra samman vår 
kompetens för att kunna vara 
riktigt effektiva.” 

”Det som är viktigt är att 
stora infrastruktursats-
ningar också öppnas upp så 
att forskare från alla delar av 
Sverige och från vården och 
näringslivet kan få möjlighet 
att forska där. I grunden 
handlar det om att optimera 
värdet av de här investering-
arna som till stora delar har 
gjorts med offentliga medel. 
De ska komma hela samhäl-
let till godo.”

JAKOB HYDÉN

 nDi Fakta
Ska stå klart år 2025
■■ Hagastaden är ett sam-

arbete mellan Stockholm 
stad, Solna stad, lands-
tinget, Karolinska Institu-
tet, Karolinska universi-
tetssjukhuset, Nya Karolin-
ska Solna, Stockholm Sci-
ence City och Trafikverket.
■■ 2008 Landstingsfull-

mäktige beslutar bygga 
Nya Karolinska Solna, LKS.
■■ 2010 Bygget av sjukhu-

set påbörjas samtidigt 
som biltunnlarna under 
Hagastaden börjar grävas.
■■ 2012 P-huset vid NKS 

blir den första byggnad på 
området som invigs.
■■ 2013 Nya Solnabron 

invigs samtidigt som det 
första kontorshuset färdig-
ställs vid Solnavägen.
■■ 2015 De första bostads-

byggena påbörjas.
■■ 2016 NKS och biltun-

neln norrut invigs.
■■ 2017 De första boen-

dena flyttar in.
■■ 2018 Nya forsknings-

centret Biomedicum 
invigs.
■■ 2019 Byggstart för kvar-

teren ovanpå tunnlarna.
■■ 2020 Tunnelbanan är 

klar.
■■ 2025 Hela Hagastaden 

står klar.
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Konstaterat patentintrång, varumärkesstöld, renommésnyltning och designkopiering. 

För att inte nämna piratkopiering, otillbörlig marknadsföring, kontraktsbrott, 

licenstrassel, domännamns bekymmer och angrepp på din upphovsrätt. Symptomen 

är plötslig huvudvärk, ilska, frustration och upplevd vanmakt. Utvecklad sjukdom 

leder oftast till sjunkande marginaler, svagare varumärken, tappade marknadsandelar 

och försämrad konkurrenssituation. I svåra fall till fällande domar i USA och höga 

skadestånd eller utslagning av hela din affär. 

 Botemedlet heter BRANN AB. Inga kända biverkningar förutom god nattsömn.

FRÅN IDÉ TILL AFFÄRSNYTTA

Recept mot högt blodtryck och plötslig huvudvärk 
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STOCKHOLM

Antalet anställda i life science-sektorn har 
minskat med 4 000 personer i Sverige de 
senaste åren.

Trots det gror framtidstron i branschen 
när den nya Hagastaden växer fram mel-
lan Stockholm och Solna där 50 000 per-
soner ska jobba. 2025 ska hela området 
stå klart.

Framtidstron växer    med Hagastaden
En lång rad företag och myn-
digheter, ett nytt universitets-
sjukhus och fem lärosäten ska 
samlas på en och samma 
plats. 67 miljarder kronor sat-
sas, 6  000 bostäder byggs och 
sammanlagt är det tänkt att 
50  000 personer ska jobba 
här. Hela området beräknas 
stå klart 2025. Visionen är att 
Hagastaden då har etablerat 
sig som ett globalt center för 
life science.

”Det som gör oss intres-
santa ur ett globalt perspek-
tiv tror jag är närheten till 
Kista och världens starkaste 
ICT-kluster. Digital hälsa är 
på stark frammarsch, kombi-
nationen är oerhört spän-
nande och ger oss en chans att 
upprätthålla en frontposi-
tion”, säger Ylva Williams, vd 
för Stockholm Science City 
Foundation.

Mitt i området ligger Nya 
Karolinska Solna, NKS, det 
nya universitetssjukhuset 
som tar emot sina första 
patienter nästa höst. Sjukhus-
bygget är omtvistat och den 
politiska striden om slutno-
tan är långt ifrån avslutad. 
Oppositionen driver på för att 
få byggavtalet med Skanska 
omförhandlat.

Men bortom striden står 
det klart att sjukhuset till-
sammans med Karolinska 
Institutet kommer att bli 
något av motorn i life science-
centrat som nu växer fram. 
Det talas om ett ”drivhus” för 
forskare och innovatörer 
inom bioteknik-, medicintek-

nik- och läkemedelsbrans-
chen.

Runt NKS har flera läkeme-
delsbolag och andra life sci-
ence-företag etablerat sig 
eller är på väg att göra så. 
Bland hyresgästerna kan 
nämnas läkemedelsjätten 
MSD, Sobi och Vironova.

Området rymmer också Sci 
Life Lab, ett nationellt 
centrum för molekylär biove-
tenskap, och flera myndighe-
ter har flyttat dit eller är på 
väg, exempelvis E-hälsomyn-
digheten, landstingets styr-
organisation SLSO och den 
europeiska smittskyddsmyn-
digheten ECDC.

På området byggs nu även 
Biomedicum, Karolinska 
Institutets nya forskningsan-
läggning med plats för 1 500 
forskare. Inflyttningen är 
beräknad till 2018.

”Alla de här aktörerna vi 
pratar om är ju människor och 
det mänskliga mötet är fort-
farande det viktigaste och 

TÄNKER DIGITALT. ”Närhe-
ten till Kista kan göra oss 
ännu intressantare”, säger 
Ylva Williams, vd för Stock-
holm Science City Founda-
tion.                        FOTO: MARIA UHR 
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Excellens inom kontraktstillverkning

Vi tillhandahåller 
kontraktsutveckling  
och tillverkningstjänster 
för banbrytande  
gen- och immunterapi, 
inklusive DNA, virus och 
antikroppstillverkning 
i Sverige och i 
Storbritannien

Besök, www.cobrabio.com, för mer information.

Scandinavian Development Services 
erbjuder ett helhetskoncept med experter 
inom formuleringsutveckling, design av 
prekliniska program, kliniska studier och 
regulatoriska strategier.

www.scanddev.se  08 755 80 80

Läkemedelsutveckling 
är ett teamarbete.  
Vi tar ansvar för helheten.


