12 röster om
livsvetenskapernas
framtid
– en rapport från Heja Framtiden
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Mänsklig
utveckling
för alla

det finns goda möjligheter till effektivisering. Och
eftersom allt fler är övertygade att framtidens stora
vinnare kommer att finnas inom biotech, life science
och medicinteknik kommer investerarnas intresse och
kompetens sannolikt öka även inom dessa områden.
• Kompetens är en bristvara, men pandemins digitaliseringssprång har samtidigt gjort det möjligt – och
nödvändigt – att skapa nätverk och samarbeten över
nationsgränserna. Det är så framtidens verksamheter
kommer behöva organisera sig. Med detta sagt kan
Uppsala fortsatt arbeta på att stärka sitt varumärke
som en lika delar dynamisk och fridfull plats för forskning, fritid, utbildning och arbete.
• Regelverken blir både tuffare och fler, samtidigt
som möjligheterna till spännande forskning och nya
affärsmodeller ökar i takt med samhällets och vårdens
oundvikliga dataexplosion. Här behövs med andra ord
fortsatta diskussioner på såväl regional nivå som i EU:s
beslutsfattande organ.

I livsvetenskaperna vilar människans
framtid. I den här rapporten lyfter
vi några av de nyckelpersoner och
eldsjälar som på olika sätt kämpar för
hälsa och utveckling.
NÄR JAG FICK uppdraget att sammanställa en rapport
för STUNS Life Science kändes det lika delar självklart, ärofyllt – och skrämmande. För hur angriper
man ett ämne som ligger utanför ramarna för den egna
kompetensen?
Det tog en stund innan jag hittade svaret: jag måste
angripa det på samma sätt som alltid – med nyfikenhet
och systemperspektiv.
I podcasten Heja Framtiden har jag sedan hösten
2017 träffat och intervjuat närmare 250 futurister,
forskare, branschexperter och entreprenörer. I mina
uppdrag som frilansskribent och redaktör har kontakterna sannolikt varit minst lika många.
Av någon anledning har det kittlat till extra mycket
när samtalen ramlat in på frågor som rör framtidens
vård och hälsa. Det finns något fundamentalt spännande i den omkullkastning av gamla system som på
ett unikt sätt kan manifestera sig i just hur vi ser på
mänsklig utveckling. Visst kan det kännas som att
många processer är trögrörliga, men på vissa håll går
utvecklingen å andra sidan fruktansvärt fort. Mänsklighetens framtid är djupt förenad med utvecklingen
inom life science, även om få människor har inblick i
arbetet bakom kulisserna.

Spindelnät vävs samman

Den här rapporten – eller ska vi kalla det för ett
magasin, eftersom det är min riktiga bakgrund? – har
inneburit ett för min del välbekant arbetssätt. Jag släpper ner mig själv i mitten och försöker navigera kring
hur ekosystemet vecklar ut sig. Efter att ha pratat
med nyckelpersoner på insidan kryddar jag på med
människor och insikter som kommer från spindelnätets
periferi (eller från helt andra spindelnät). För kanske är
det just där i det oväntade mötet som morgondagens
lösningar och framgångssagor tar form?
Som läsare har du garanterat stött på en del intervjupersoner och företeelser tidigare. Men det finns andra
som du garanterat inte har stött på.
Jag hoppas i alla fall att materialet ska kunna
inspirera och bjuda in till nya kontakter, tester eller
samarbeten. Det är också den filosofin som är grunden
till STUNS själva existensberättigande: att få smarta
människor att samarbeta över sina organisationsgränser. Då kan vi nämligen gå hur långt som helst. Vi vet
kanske inte riktigt vart vi ska, men vi går dit tillsammans. Mänsklig utveckling är inget nollsummespel.
Trevlig läsning!

Några enkla spaningar

• Tekniken tar enorma kliv framåt, mycket tack vare
att allt fler omfamnar ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
Materialvetenskaperna hänger ihop med 3D-printing,
som hakar i explosionen av biodata, vilket främjar
diagnostik och artificiell intelligens, vilket stöttar vårdprofessionen och möjliggör en ökad grad av självmonitorering och stärker det preventiva paradigmet.
• Kapitalet finns, men det är svårt att hitta de riktigt
djupa fickorna till svenska satsningar. Även här blir en
kombination av statligt stöd, affärsänglar, riskkapital
och krediter vägen framåt. Tungrott i dagsläget, men

Christian von Essen
Heja Framtiden
Juni, 2021
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Så ska Sverige ta en
starkare position inom
life science
Vad krävs för att främja Sveriges styrkor inom life science
för att ta en tydligare position på världskartan? Som regeringens
samordnare för life science-strategin har Jenni Nordborg en hel
del utmaningar och möjligheter framför sig.

EFTER 10 ÅR på Vinnova fick Jenni
Nordborg 2018 axla rollen som samordnare för den svenska regeringens
life science-frågor. Året därpå lanserades en nationell life science-strategi,
och hon fick starta upp ett kontor som
går tvärs över de olika departementen
på Regeringskansliet.
Uppdraget är att arbeta för att
implementera den nationella strategin
i samverkan med branschens många
aktörer. Sammantaget rör det sig om
30 målsättningar av tydlig karaktär,
områden där man från regeringens
håll ser möjligheter och utmaningar
för den svenska industrin. Med
40 000 anställda och 10 procent
av den svenska exporten är det ett
viktigt arbete.
– Man kan konstatera att det skett
stora strukturomvandlingar under 20

år, och nu finns det behov av särskilda
insatser för att behålla sektorns tyngd
i landet.
Hon menar att blev läget extra akut
för knappt tio år sedan, när Astra Zeneca skalade ner delar av sin svenska
verksamhet samtidigt som St Jude
Medical – med pacemakern i portföljen – lämnade landet.
– Den utvecklingen satte verkligen
ljuset på frågan: antingen satsar vi
offensivt på att öka investeringarna i
Sverige, eller så hamnar vi på efterkälken. Men det kräver ett helhetsgrepp.
Alla länder konkurrerar om den här
branschen, både när det gäller jobb
och intäkter till statskassan.
Precisionsmedicin allt viktigare

Jenni Nordborg är övertygad om
att en viktig väg framåt är att sat-
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sa mer på precisionsmedicin och
individanpassade behandlingar inom
exempelvis cancer. Det kan handla
om kostsamma läkemedel som kan
ge enorma samhällsfördelar vid en
botande behandling.
– Ibland hamnar inte investeringen
och vinsten på samma ställe, men vi
måste våga satsa i Sverige. Vi behöver
stärka tillgången till hälsodata och bli
bättre på kliniska prövningar.
Med en mer preventiv vårdmodell
medger Jenni Nordborg att life science-industrin ställs inför ett dilemma:
vad är vår roll om vi inte längre behöver behandla sjukdomar lika ofta?
– Jag tror att life science-aktörerna
behöver våga samarbeta med andra
parter och investera i nya affärsmodeller. Bättre hälsa och ekonomisk
tillväxt måste gå hand i hand.
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EN NATIONELL STRATEGI
FÖR LIFE SCIENCE

Regeringen har prioriterat åtta
områden som bedöms vara särskilt
angelägna. Under dessa samlas 30
målsättningar.
1. Strukturer för samverkan
2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
4. Integrering av forskning och
innovation i vården
5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
6. Forskning och infrastruktur
7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
8. Internationell attraktivitet och
områden inom vilka förändringar
konkurrenskraft
Hela strategin finns att ladda ner
som pdf på Regeringen.se
Både talang och kapital är viktiga nycklar för utvecklingen av Sveriges life science-sektor.
Ny kompetens behövs

Ett moment 22 är att både kapital och
kompetens krävs – inte sällan också
för att attrahera varandra. Jenni Nordborg ser att det ena ger det andra.
– Om vi rör oss mer från biologisk
till datadriven utveckling krävs det
med största sannolikhet nya typer
av kompetenser. Talangattraktion –
bland annat med arbetskraftsinvandring – är därför en av nyckelfrågorna i
regeringens strategi.
Vilka möjligheter finns det för att
samordna hälsodata bättre i Sverige?
– Vi var tidiga i starten med e-journaler för 30 år sen. Digitaliseringen
kom igång, men datahanteringen

bromsades. Jag tror att regionsuppdelningarna har gjort arbetet betydligt
svårare – det behövs ett mer nationellt grepp kring frågan. Vi behöver
både omtag och en nationell kraftsamling.
Varför är det så känsligt?
– Vår hälsodata är lika känslig som
att prata om ekonomi, och det finns
fortfarande en del stigma kring exempelvis psykisk ohälsa och veneriska
sjukdomar. Men att samordna hälsodata behöver inte handla om personuppgifter, utan om att förstå mönster
och kunna bygga personas. Vi tar inte
riktigt tillvara på möjligheterna med
syntetiska data i dagsläget.

När vi blickar framåt mot 2030 ser
Jenni Nordborg goda möjligheter för
svensk life science, bland annat med
en utvecklad kunskap kring genetik –
och AI som beslutsstöd för att tidigt
upptäcka och träffa rätt med behandlingar.
– Jag är optimistisk. Om tio år har
vi tagit viktiga steg i Sverige för att
organisera kring både diagnostik och
behandling, så att vi kan tillämpa
precisionsmedicin, och vi har ett
tryggt, robust system för nyttjande
av den hälsodata som finns. Det
kommer sannolikt dyka upp en lång
rad datadrivna innovationer, och jag
hoppas att vi pratar om helt andra
saker 2030. o

NOTERAT
Hjärtinfarkt – om sju år?
Forskare vid Örebro universitet har
upptäckt en ny biomarkör som kan
avgöra risken för en framtida hjärtinfarkt
hos rökare och människor med högt
blodtryck. Det är inflammationsmarkören IL-6 som enligt studier på 300
hjärtinfarktdrabbade personer uppvisat
förhöjda nivåer i jämförelse med en lika
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stor kontrollgrupp. Hos vissa individer
skedde ökningen så tidigt som sju år
innan hjärtinfarkten slog till. Man hoppas
med detta fynd kunna hjälpa betydligt
fler människor med att förändra sin livsstil i god tid och på ett tydligt sätt mäta
effekterna av skiftet.
Källa: Warp News
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Keramer och
uppkoppling är
framtiden
Materialforskningen går framåt, med stundtals oväntade resultat.
Professor Håkan Engqvist har startat flera bolag som kan bidra med
små revolutioner på olika håll. Nu efterlyser han mer kapital och
kompetens i innovationssystemet.
HÅKAN ENGQVIST VAR delaktig
i uppstarten av Ångström Material
Academy (ÅMA) på UU innovation.
Målet var att stärka samverkan mellan universitetet och forskar-Sverige
i sann MIT-anda. I dag driver han
en egen forskningsavdelning inom
materialvetenskap.
Under de senaste åren har han i
allt högre utsträckning inriktat sig på
keramiska material för applicering i
människokroppen.
– Läkare och tandläkare använder
sig av många olika materiaklasser, och
vanligast är plaster och metaller. Men
keramer har varit lovande under en
lång tid – särskilt inom tandvård, där
funktion och estetik samspelar. Våra
tänder är trots allt keramiska från början. Keramer kan vara biokompatibla
och även antibakteriella, egenskaper
som passar utmärkt när efterfrågan

ökar på säkra material utan risk för
sekundärinfektioner.
Skräddarsydd skalle

Bolaget Psilox har tagit fram en tandkräm för känsliga tandhalsar. Men det
är kanske OssDsign som har rönt mest
uppmärksamhet.
OssDsign 3D-printar keramiska
implantat till patienter som råkat ut
för svåra skallskador eller defekter.
En CT 3D-röntgen genomförs, och
informationen skickas till CAD-ingenjörer som framställer ett unikt
implantat. Därefter printas, steriliseras
och förpackas produkten och skickas
till sjukhuset inför operation.
Håkan ser en ljus framtid för
3D-printade implantat i olika delar av
kroppen, men poängterar att det alltid
är en avvägning.
– Du kan teoretiskt sett printa ut
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ett konstgjort ben – men är det bättre,
enklare och mer kostnadseffektivt? Det
är inte alls självklart att det blir bättre av
att printa. För skallskador passar den här
processen däremot utmärkt.
Uppiggande benlim och gjutet rus

I dagsläget jobbar han och en grupp
forskare med ett nytt slags benlim.
– Det är väldigt svårt att lappa ihop
en armbåge med skruvar och trådar,
men det finns inga lim som är säkra,
effektiva och godkända. Vi använder
kalciumfosfat och fosfoserin – varav
det senare ofta finns i sportdryck. Det
är långt till godkännande, men jag tror
att vi har en väldigt bra produkt här.
En helt annan innovation som
bolagiserats är Emplicure, som är ett
slags missbrukssäkring av läkemedel.
Behovet är sprunget ur opioid-krisen
i USA.
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– Det är ett stort problem att
missbrukare kan utvinna opioider ur
många typer av läkemedel. På nätet
finns instruktionsfilmer för hur man
kan röka, tugga, göra te och allt möjligt. I ett plåster som ska räcka i 72
timmar kan det finnas ganska mycket
läkemedel, så det måste bli säkrare
att använda.
Lösningen fanns i cement.
– Vi gjuter en slags betong för
läkemedlet. Sen lägger vi läkemedlet i små sandkorn som vi gjuter in i
produkten. Det är svårt att krossa och
snabbt få ut effekten av läkemedlet.
Kommersiell balansgång

Håkan Engqvist har länge verkat
inom olika delar av innovationssystemet i Uppsala och ser hur olika delar
ständigt växeldrar för att komma
framåt.
– Jag får energi när det finns ett
behov att fylla och jobba mot –
oavsett om det gäller på samhällsnivå
eller inom kommunikation. Inom mitt
fält sammanfaller det ofta. Och när
man får ihop ett bra team går det fort
att ta sig vidare.
Finns det fortfarande en skepsis mot
att kommersialisera forskningen?
– Till viss del. Och det är klart att
man ska akta sig för intressekonflikter. Å andra sidan är jag ingenjör
– jag behöver en avnämnare för att
hitta drivkraften i arbetet.
Håkan tror snarare att entreprenörskapet måste implementeras i
akademin på ett mer naturligt sätt.
– Många kämpar med sina karriärvägar inom akademin, men av någon
anledning är entreprenörskap inte
med i den kedjan. Jag är till exempel
otroligt stolt över OssDsign och det
vi gör för våra patienter – men det
ger mig ingen fördel inom akademin.
Jag menar att det behöver finnas
incitament även akademiskt i form av
exempelvis meritering om man har en
entreprenörsbakgrund. Annars riskerar man att hindra nyttiggörandedelen
av forskningen.

OssDsign 3D-printar skräddarsydda, keramiska skallimplantat.

Hur ser du på framtiden för life
science i Uppsala? Vad behövs det
mer av?
– Om man vill starta fler nya företag
är det uppenbart att det behövs större
tillgång till människor att engagera.
Att hitta rätt folk och få ihop ett kommersiellt team är fortfarande ganska
svårt.
Är kapitalfrågan en annan tröskel?
– Ja, Sverige är fortfarande lite
för småskaligt när det gäller kapital.
Det är lätt att starta upp, med hjälp
av exempelvis Almi. Om man har
bra driv finns det goda möjligheter
att komma igång. Men sen ska man
anställa och utveckla – och inom life
science tar det lång tid innan man
har intäkter. Där finns det för lite
pengar i systemet. Så idéer och infrastruktur är inte problemet – men det
saknas personer och pengar. Med
ökat inflöde av kompetens kommer
också pengarna, och vice versa.
Vilka framtidsområden ser du i den
här sektorn?
– Individanpassat och monitorering
är viktiga begrepp. En bil i dag är
enormt uppkopplad. Även kroppen
kommer vara det i framtiden. Det
är klart att det är bra om ett implantat kan kommunicera – då vet man
direkt om det är en inflammation eller
infektion på gång. Och jag tror att
den utvecklingen kommer att börja i
munnen. Med konstgjorda tänder kan
man implementera sensorer vilket ger
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möjlighet att bygga spännande nya
applikationer med hjälp av molnet
och big data.
Vilka lösningar skulle det kunna
handla om?
– Som en indikator på hur bra
miljön är, skulle du kunna mäta
pH-värde kopplat till ett implantat
och skicka en signal till din app. Vi
skulle kunna ha sensorer i munnen
för att analysera matintag. Höftleden
kan flagga om du suttit för länge,
eller signalera om du har gått upp
mycket i vikt. Jag tror vi har allt kunnande för att få till detta, men det
kräver tvärvetenskaplig kompetens.
Jag kan mitt smala område, men det
måste kopplas ihop i ett systemtänk.
Jag tror att Sverige och Uppsala
skulle kunna vara jättebra på detta.
Med pengar och kompetens kommer
stjärnorna stå rätt för någon.
Är det preventiva förhållningssättet
svårt att applicera på läkemedelsindustrin?
– I Tyskland satsas det mycket på
de här frågorna. Men som det är nu
tjänar många företag på att fortsätta
som de gör i dag. Vi måste gemensamt skapa bra case som man kan skala upp. Vill life science-systemet vara
med och förebygga diabetes eller ska
vi bara fortsätta att behandla? Hela
samhället tjänar på en förebyggande
vård, och vi kommer se nya vinnare i
den framtiden. Men det måste starta
någonstans. o
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Kampen för att
förebygga diabetes
Sana Alajmovic tröttnade på det reaktiva sättet att betrakta diabetes.
Hon grundade Sigrid Therapeutics, som utvecklar SiPore15®, en
kiselbaserad oral lösning för blodsockerreduktion. Nu har bolaget
ingått ett produktionsavtal för storskalig produktion.
NÄR VÄRLDEN BLIR allt rikare

skjuter också våra livsstilsrelaterade
sjukdomar i höjden. Diabetes är en
av de snabbast växande folksjukdomarna. Enligt IDF Atlas från 2019
lever mer än 463 miljoner människor
med sjukdomen, eller 1 av 11 vuxna
mellan 20-79 år.
Den goda nyheten är att diabetes
kan undvikas genom relativt enkla
beteende- och livsstilsförändringar,
samtidigt som prediabetesmarkörer
blir allt mer tillgängliga och mätbara.
Sigrid Therapeutics mission är att
erbjuda marknaden det receptfria
läkemedlet SiPore15® som även kan
skrivas ut till patienter innan sjukdomen utvecklats. Sana Alajmovic
gästade Heja Framtiden i november
2019. När vi hörs igen ett drygt år
senare har hon precis rott ett produktionsavtal i hamn.
– Vi har skalat upp vår produktion
tillsammans med en av världens
största kiselleverantörer, vilket

har varit svårt under den globala
nedstängningen. Den här typen av
produkt skalas inte heller linjärt –
när vi gjort tester och analyser på
molekylärnivå innebär det inte att
det fungerar på samma sätt vid produktion av tusentals ton i särskilda
kiselugnar. Därför har denna process
tagit extra lång tid.
80 miljoner i kapital

Sigrid Therapeutics har hittills tagit in
80 miljoner kronor genom Almi Invest,
privata affärsänglar samt ett San Francisco-baserat riskkapitalbolag. Men
Sana Alajmovic menar att det saknas
kapital i det svenska ekosystemet.
– Det är bra att det finns mycket
forskning, starka universitet och
duktiga konsulter. Uppsala universitet har dessutom en av världens bästa
inkubatorer för startups. Men det
behövs fler investerare – många bolag
går alldeles för tidigt till börsen för
att de inte hittar kapital.
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Hon efterlyser VC-fonder som
vågar ta sig in på en marknad med
hög risk och långa ledtider, men där
uppsidan kan bli stor på sikt.
– Det är annorlunda i techvärlden
eftersom du kan skala upp till en miljardvärdering på bara ett par år. Inom
life science är det långa utvecklingscykler och vi kan inte plötsligt byta
affärsmodell på samma sätt som ett
techbolag.
Under 2021 ska den sista kapitalrundan sättas på plats innan Sigrid
Therapeutics kan ta nästa steg i
utvecklingen.
– Fasen vi går in i nu kommer bli
den största milstolpen för bolaget
hittills.
Förebyggande är vägen framåt

Sana Alajmovic välkomnar den digitala utvecklingen som kan bidra till en
mer preventiv vårdapparat, men poängterar att medvetandenivån måste
höjas i hela samhället.
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– Vi behöver ett bredare angreppssätt till diabetes, och med
digitala hjälpmedel kan patienter i
dag få hjälp och stöd med allt som
påverkar hälsan på något sätt. Vi
vet också att det inte räcker med
att bara lägga om sin kost, eftersom
många misslyckas med att göra det
på ett hållbart sätt.
Sigrid Therapeutics ska alltså ta
sig in som ett naturligt komplement
i primärvården. När jag går till min
vårdgivare och det framgår att jag
löper risk att drabbas av typ-2diabetes kan läkaren ordinera omläggning av kost och motion, samt
komplettera med Sigrids produkt
SiPore15®, bestående av skonsamt
kisel.
– Vi behöver driva informationen
om sjukdomen framåt och fånga
upp de varningssignaler som finns –
övervikt, stillasittande, trötthet, törst
och frekvent kissande. Det behövs en
större medvetenhet om diabetes i hela
samhället. Kampanjerna mot rökning
har lett till en viktig beteendeförändring, och jag menar att vi bör betrakta
diabetes på samma sätt. o

”Vi behöver ett bredare angreppssätt till diabetes, och med digitala
hjälpmedel kan patienter i dag få
hjälp och stöd med allt som påverkar
hälsan på något sätt.”
SANA ALAJMOVIC

LÄSTIPS
The Future Is Faster Than
You Think
Peter Diamandis & Steven Kotler
Silicon Valleyprofilerna
Diamandis och
Kotler är obotliga
teknikoptimister
och har tidigare
skrivit böcker som
Abundance och Bold tillsammans.
The Future Is Faster Than You Think
kom ut precis innan pandemin rul�lade in, vilket möjligen gjorde att den
förlorade lite av sitt momentum.
Men deras teorier om exponentiell utveckling av nya teknologier
är fortsatt relevanta. Den verkligt
spännande effekten ligger i dess
konvergens, alltså sammansmältningen av olika tekniksprång. I kapitlet The
Future of Healthcare lyfter författarna

ivrigt möjligheterna som vecklar ut sig i
kombinationen av sensorer, 3D-printing, AI,
robotik, genredigering och kvantdatorer.
Som ett resultat ser man två stora
paradigmskiften växa fram – dels att vi
går från en reaktiv till proaktiv hälsovård;
dels hanteringen av datafloden, där de
globala techjättarna väntas ta stora kliv in
i hälsosektorn.
The Six Ds of exponential
organizations
Diamandis och Kotler återkommer ofta
till sin teori om ”The Six D’s” som präglar
teknologisk utveckling:
1. Digitized. Digitaliseringen möjliggör en
exponentiell utveckling enligt Moores lag.
2. Deceptive. Den inledande tillväxtkurvan efter en digitalisering är ofta
försiktig och kan vara vilseledande. Men
en fördubbling av 0,1 till 0,2 är också en
fördubbling, och kan vara upptakten till en
så kallad warp-kurva.
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3. Disruptive. När den digitala utvecklingen tar fart blir verksamheterna betydligt mer effektiva och snabbväxande, vilket
har potential att omkullkasta traditionella
branscher.
4. Demonetized. När tekniken blir
billigare och kopior gratis, försvinner
kostnader snabbt i uppskalningsprocessen.
Att producera en app som laddas ner tio
gånger kostar lika mycket som en som
laddas ner en miljon gånger.
5. Dematerialized. Behovet av klumpiga
prylar sjunker i takt med att funktionerna
flyttar in i vår smartphone. Utan material- och produktionskostnader kan nya
tjänster skala snabbt.
6. Democratized. Med digitalisering och
obefintliga kostnader kan tekniken som
tidigare var förbehållen den globala eliten
plötsligt nå människor över hela världen,
oavsett inkomstnivå.
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”Vi behöver
ett ekosystem
för startups inom
digital biologi”
Chipimplantat har på kort tid gått från ett kul sätt att öppna
gymdörren till att kunna mäta vitalparametrar i realtid. Entreprenören
och biohackern Hannes Sapiens Sjöblad menar att vi står inför ett
paradigmskifte när det gäller tillgång till biometrisk data.
HANNES SAPIENS SJÖBLAD är
främst känd för sitt engagemang i biohackerrörelsen. En uppmärksammad
del av detta har varit arbetet med
implantat – riskornsstora NFC-chip
som skjuts in i huden mellan tummen
och pekfingret.
Användningsområdena har hittills
varit spännande men begränsade.
NFC-tekniken (Near Field Communication) har gjort det möjligt att
öppna digitala lås, visa upp biljetten
på SJ och ladda in kundkort.
Men nu kommer nästa generation implantat. Hannes driver i dag
bolaget Dsruptive Subdermals, som
nyligen avslutat en omfattande studie
av biometriska implantat i samarbete
med forskare vid Karolinska.

– Det är en gamechanger när chippen kan fånga upp data i kroppen.
Visionen framåt är att användare ska
kunna mäta och dela biometrisk data
i realtid – men det kräver att datan är
tillgänglig i alla sammanhang. Därför
måste mätverktyget vara integrerat
med kroppen.
Bäddar för AI-vård

Med ett automatiserat flöde av delbar
data kan den framväxande förekomsten av distansvård och personaliserad
vård ta nästa steg.
– När jag pratar med en läkare ska
jag kunna dela statistik över mina
vitalparametrar. Så småningom kan
artificiell intelligens analysera mitt
dataflöde och förutspå saker eftersom
9

algoritmen proaktivt kan se mönstret.
Systemet fångar varningssignaler i
god tid och vi kan arbeta förebyggande. Genom att implantaten kalibreras
till den enskilde användaren möjliggör
de skräddarsydd vård på riktigt.
Hannes menar att de verktyg vi
hittills haft för insamling av personlig
biometrisk data, som armband och
ringar, snart tillhör en svunnen tid.
– Man kan jämföra med flyget.
Propellerplanen var bra – tills jetmotorn kom. Wearables är fiffiga och vi
har lärt oss mycket av att använda
dem, men användarupplevelsen
håller inte, det är för krångligt för de
flesta. Vi måste få bort friktionen för
att mäta och dela data. Bygger du in
sensorfunktionen i kroppen behöver
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du inte fatta ett aktivt beslut kring
att ha tillgång till möjligheten att
avläsa. Men själva avläsningen kan
vara ett val.
Ett frågetecken mitt i datatsunamin är förstås hur informationen ska
hanteras och lagras på ett sätt som är
integritetssäkert. I kölvattnet håller en
ny bransch på att växa fram kring just
aggregerad hälsodata.
– Vi ser allt fler exempel på den här
typen av aktörer just nu. De placerar
sig gärna i Schweiz, där man har världens starkaste privacylagar, och är inte
bolag utan stiftelser eller kooperativ.
Ett spännande exempel är Healthbank.coop, där användare kan samla
all sin hälsodata från en rad olika
källor. Det är också organiserat som
ett kooperativ, så att tjänstens användare kan rösta och bestämma över hur
datan ska användas.
– Det blir som en utdelning av
data istället för kapital. Jag tycker de
har en mycket intressant modell för
framtiden eftersom vi har svårt att
lita på de amerikanska eller kinesiska
techjättarna. Precis som med placering av pengar handlar det om att
skapa tillit och förtroende.
Dags att vända systemet

Hannes har vid ett flertal tillfällen
påtalat att covid-19-pandemin kan
påskynda omställningen mot ett mer
preventivt vårdsystem.

– Det är jag övertygad om. Distanskonsultation är numera norm, det beteendet har förändrats mycket snabbt.
Dessutom kan systemen med testning
i dörren växa även inom andra typer av
diagnostik. Om du är sjuk är det sämsta du kan göra att ge dig ut på stan
och sätta dig i ett väntrum tillsammans
med andra sjuka. Det är mycket smartare med hemvård, att vårdpersonalen
kommer till dig vid behov. Vi ser också
nya typer av vårdcentraler som har
öppet på kvällar och helger. Jag menar
att det här är ett paradigmskifte där vi
bara sett början. Men att kontinuerligt
samla in data är en förutsättning för
många andra lösningar.

effekten av olika läkemedel.
– Samhället har inte hunnit ikapp
detta, men kunskapen växer kring att
allt från vanliga huvudvärkstabletter
till specifika cancermediciner ger olika
effekt på olika människor beroende
på deras genuppsättning. Vi måste
börja matcha medicinutskrivning med
generna, och det borde egentligen ske
rutinmässigt på apoteken.
Som exempel nämner han Estland,
där man driver Estonian Genome
Project sedan år 2000, och har
kartlagt genomet hos 10 procent av
befolkningen.
– Det kan och borde vi göra här
också.

Du är även förespråkare av att samla
in mer genetisk data. Hur skulle en
bredare insamling kunna gynna life
science-industrin, samt vårdgivare och
patienter?
– Det finns i grunden olika skäl till
att folk tar gentester. Oftast handlar
det om kuriosa, att man vill ta reda på
familjebakgrund och släktband. Men
några procent av befolkningen bär på
genetiska variationer som korrelerar
med vissa allvarliga sjukdomar, så
att upptäcka dessa i god tid kan vara
direkt livräddande.
Hannes ser dock att den riktigt
stora samhällsvinsten av gentester
i framtiden handlar om pharmagenomics – att gener har betydelse för

Vad skulle du vilja se mer av inom det
svenska life science-systemet?
– Jag tycker att Sverige bör bygga
ett ekosystem för startups inom digital
biologi. Vi måste se på biologi som en
informationsteknologi. Hur ska vi ta
tillvara på den kompetens som finns
och bygga ett kraftfullt ekosystem?
Det finns i dag omfattande forskning
inom life science och en del framgångsrika bolag, men vi behöver bredd
och snabba innovationscykler, precis
som vi har inom gaming, fintech och
digitala tjänster. Vi måste få tusen
blommor att blomma och då behöver
vi startupkulturen. Vi måste våga misslyckas och testa oss fram fortare. Den
kulturmyllan måste vi skapa. o

LÄSTIPS

Hacking Darwin
Jamie Metzl
Om Crispr och genmodifiering ökar
med samma exponentiella takt som
många andra nya teknologier – var är
världen då om några decennier?
Jamie Metzl extrapolerar dagens verklighet till framtidsscenarier som bjuder på
en hel del intressanta frågeställningar. Om
du redan nu kan välja mellan ett sjukt och
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ett friskt embryo, varför skulle du inte
inom kort kunna välja mellan bruna och
blå ögon, eller mellan fysiska respektive
kreativa förutsättningar?
De vetenskapliga framstegen skulle till
och med kunna göra det möjligt att på
kort tid avla fram otaliga nya generationer
embryon i labbet, med allt fler önskade –
och färre oönskade – egenskaper. Var går
gränsen för vad vi kan göra i framtiden
och vilka konsekvenser kan det få?

STUNS LIFE SCIENCE 2021 / 3D-PRINTING / CECILIA PERSSON

Samverkan för en
3D-printad framtid
Att 3D-printa handlade i begynnelsen mest om plastdetaljer
och reservdelar. Men hur kan 3D-skrivaren revolutionera life
science-industrin? Det ska Kompetenscentrat för Additiv
Tillverkning inom Livsvetenskaperna ta reda på.

ADDITIV TILLVERKNING är ett
annat begrepp för 3D-printing och
illustrerar tydligt vad det hela handlar
om: att addera material tills en produkt är färdig, istället för att utgå från
en stor mängd råvara och kassera det
som blir över.
Därmed kan man producera
med precision och resurseffektivitet,
två aspekter som är lika intressanta
inom industrin som för läkemedelsutveckling.
Kompetenscentrat för Additiv
Tillverkning inom Livsvetenskaperna har lika delar finansiering från
Vinnova, akademin och näringslivet,
och man jobbar med en bred satsning på samverkan i behovsdrivna
forskningsprojekt tillsammans med
företagen.
Cecilia Persson, professor i tillämpad
materialvetenskap, är centrumledare.

– Vi vill ta ett brett grepp på
området. Det handlar inte bara
om själva produkterna, utan vi ser
också på regulatoriska aspekter.
Hur CE-märker man något som
bara produceras i ett exemplar? Och
vem är ansvarig för det som skapas
när det är olika personer bakom
spakarna?
Ny teknik i snabb utveckling

Centret undersöker ständigt framväxten av nya 3D-skrivare, liksom nya
typer av material och applikationer
som kan vara till gagn för utvecklingen
av medicinteknik.
Cecilia Persson lyfter fyra konkreta
användningsområden för additiv
tillverkning i den kontexten.
1. 3D-printade implantat.
2. För läkemedel eller leverans av andra
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aktiva ämnen, till exempel att printa
material som är bakterostatiska, eller till
komponenter i utrustning för att utveckla
vaccin.
3. Printa med celler, bland annat organliknande föremål som det går att genomföra tidiga tester på. En vision inom fältet
är att i framtiden kunna skriva ut organ
för transplantation.
4. Läkemedelsdosering, exempelvis
exakta doser av medicin till barn.

Initiativet är till en början femårigt,
men Cecilia Persson hoppas på en
förlängning efter att tiden gått ut.
– Vi ska utveckla området genom
att bidra med kompetensförsörjning
för ingenjörer, forskare och medarbetare på företagen. Det finns en tvåårig masterutbildning i dag vid Uppsala
universitet, men vi märker att många
företag vill vara med och stärka upp
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Proteser och implantat är viktiga delar inom 3D-printing, men nu kommer en uppsjö av andra användningsområden.

”... metoderna triggar innovation eftersom man lär sig
tänka på ett annat sätt.” CECILIA PERSSON
kompetensnivån ytterligare tillsammans med våra samarbetspartners.
Förutom kompetensfrågan är
kostnader en stor tröskel för att
3D-printing verkligen ska ta fart. En
av centrets uppgifter är därför att
tillgängliggöra tekniken så att fler får
möjlighet att prova.
– Det måste finnas en betalningsmodell och ett sätt att dela på kostnaderna. Vi kommer bland annat att se till så
att forskare och företag kan hyra in sig
på Uppsala universitet för att göra specifika projekt. I dag är vissa maskiner
väldigt dyra medan andra kan byggas
på egen hand. Men metoderna triggar
innovation eftersom man lär sig tänka
på ett annat sätt. Våra doktorander
har till exempel använt 3D-printing för
att skriva ut en komponent till själva
skrivaren.
I framtiden hoppas hon på att
3D-printing kommer att flytta allt
närmare sjukhusen, bland annat för
att just kunna skapa skräddarsydda
implantat. I övrigt ser Cecilia Persson

OM KOMPETENSCENTRET:

Additive Manufacturing for the Life
Sciences är ett kompetenscentrum
vid Uppsala universitet som samlar
många av landets ledande experter
inom additiv tillverkning. Den totala
budgeten för 2020-2024 är 100
miljoner kronor.
Genom att samverka och dela på resurser
kan additiv tillverkning komma till fler fortare.

fram emot en mer generell utveckling
på området.
– Vi kan framförallt förvänta oss
en hel del nya typer av material med
nya egenskaper. Det roligaste är att
hitta material som fungerar inne i
kroppen eller anpassar sig till vävnad
som saknas. Jag hoppas mycket på
att bioprinting utvecklas vidare, men
kanske främst för att kunna utföra
mer exakta tidiga utvärderingar av
material och läkemedel istället för
att behöva använda sig av kompletta
biologiska system. o
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I partnernätverket ingår 23
medlemmar: Uppsala universitet,
Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Universitat
Politecnica de Catalunya, Association
For The Advancement Of Tissue Engineering And Cell Based Technologies
& Therapies (A4TEC), RISE, Swerim,
Läkemedelsverket, Region Uppsala,
Yrkeshögskolan Sandviken, Additive
Composite Uppsala, AddNorth, Cellink,
Disruptive Materials Operations
AB, Erasteel Kloster AB, Exmet AB,
OssDsign AB, Cytiva, Graphmatec, VBN
Components, ÅF Industry, Kanthal och
Akademiska sjukhuset.

STUNS LIFE SCIENCE 2021 / ÅLDRANDE / VICTOR BJÖRK

Borde åldrande
klassas som sjukdom?
Åldrande är en sjukdom som i framtiden skulle kunna botas
(eller i alla fall bromsas) med rätt typ av medicinering. Det är en
teori som allt mer växer fram inom longevity-kretsar. Victor Björk blev
tidigt besatt av tanken, och jobbar nu för att stötta innovativa
bolag i deras tillväxt.
NÄR JAG FÖRSTA gången tog
kontakt med Victor Björk 2019 var det
för att jag insåg att synen på åldrande
hade förändrats. Inom kretsarna kring
transhumanism och biohacking var
den nya sanningen allt mer uttalad:
åldrande är en sjukdom, så varför forskar vi inte mer på hur vi kan bota den?
Victor Björk studerade molekylärbiologi i Uppsala och blev allt mer
intresserad av hur senescenta celler
spelar in i åldrandeprocessen. Han
reste till Italien för att träffa världens
då äldsta levande person, fick en del
uppmärksamhet och började engagerade sig i allt fler forum för forskning
kring åldrande och livsförlängning –
populariserat i det engelska begreppet
longevity. Man kan lugnt konstatera
att han blev besatt av frågan.
Livsstil räcker inte hela vägen

Själv hade jag inte riktigt förstått
vidden av den vetenskapliga och

medicinska forskningens framväxt.
Jag var fortfarande fast i uppfattningen att ett långt liv enbart definierades
av livsstilsfaktorer som kost, träning,
meningsskapande och ett socialt
sammanhang, som vi lärt oss genom
studierna av de ”blåa zoner” som dyker
upp på vissa platser i världen. I dag
flyttas insikterna fram ytterligare, med
exempelvis biohacking och periodisk
fasta.
När vi träffades i poddstudion
2019 medgav Victor Björk att det var
viktiga parametrar. Men han gick ett
steg längre.
– Absolut spelar livsstilen in om du
vill leva till 90, eller till och med 120.
Men någonstans där tycks det finnas
en gräns. Ska du leva ännu längre
behövs medicinering.
Kort därefter lämnade han Uppsala
för att leva drömmen i San Francisco och New York, där den främsta
forskningen och utvecklingen kring
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lösningar på åldrandet tar form –
ivrigt påeldad av IT-miljardärernas
kapital (och kanske deras tilltagande
dödsångest).
Han jobbade med bolag som BioAge och Ichor Therapeutics för att
utveckla framtidens läkemedel för att
bromsa åldrandet.
– Jag har jobbat på flera olika delar
inom fältet. Bland annat har jag tittat
på senescenta celler och lipofuscin,
ett ämne som ackumuleras i celler
som inte delar sig. Man kan säga att
det är som en biokemisk gegga som
tar över cellfunktionen. Lipofuscin är
vanligt hos gamla människor, bland
annat kopplat till gula fläcken i ögat.
En av mina tidigare arbetsgivare
i San Francisco tog nyligen in 90
miljoner USD för att deras läkemedel
ska kunna gå till kliniska studier. Det
handlar om hypoxi-inducerade faktorer som triggar kroppen att reparera
sig själv.
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Två populära läkemedel

Det finns framförallt två kända preparat på marknaden, som enligt tidiga
studier på möss anses kunna bromsa
åldrandet. Metformin är kanske den
mest välkända.
– Metformin är ett läkemedel för
att behandla diabetes typ 2, men det
har visat sig att de som äter det även
har mindre uppkomst av cancer och
hjärt-kärlsjukdomar. Fördelen är att
man har gett det till diabetespatienter
under många års tid, så det går att studera. Jag menar att vi bör genomföra
den typen av studier i Sverige, och jag
har skrivit om detta till Socialstyrelsen.
Jag tar själv Metformin eftersom vem
som helst kan köpa det i Sydeuropa. I
Sverige måste man övertala sin läkare
för att få det utskrivet.
Den andra substansen som ofta återkommer är Rapamycin, en immunosuppressor som ges till patienter vid
exempelvis organtransplantationer.
– Det saknas data för effekt av Rapamycin på åldrande för människor,
men det finns en hel del studier på
möss som visar att det har en klart
livsförlängande effekt.
Ett stort problem, menar Victor
Björk, är alltså att trovärdiga studier
inte kan göras på människor så länge
åldrande i sig inte klassas som en
sjukdom.

– Forskare inom det här fältet
måste därför ta omvägar och hävda
att de studerar effekter på artros eller
liknande. Jag skulle säga att polletten
har börjat trilla ner hos många forskare i dag – däremot inte hos särskilt
många lagstiftare.
Kapitalet hittar fram

I dag bor Victor Björk i Bryssel, med
omedelbar närhet både till EU:s
beslutsfattare och HEALES – The
Healthy Life Extension Society, som
bland annat anordnar en av de största
longevity-konferenserna i världen.
I dag sitter Victor i HEALES styrelse och jobbar åt ett riskkapitalbolag
med uppgift att hitta nya spännande
startups på området som kan behöva
kapitalinjektioner.
– Det är stor skillnad i antalet
startups – nu är det här en bransch
som existerar som område. För 20
år sen fanns inte teknikerna för att
bota åldrandet. Nu finns det data att
utgå från. En lågt hängande frukt är
just senescenta celler, som ligger i
kroppen som skräp och inte deltar
i kroppens funktioner. Tar man ut
dem på möss kan man öka livslängden. Det är en av de hetaste delarna
inom föryngringsteknologi just nu.
Vi kommer att få se stora genombrott.

Vilken typ av bolag ska ni investera i?
– Jag letar efter små, underskattade
bolag i tidigt skede, med en teknik
som gör dem unika. Problemet är att
när ett område blir populärt får man
in många konkurrenter med liknande
ändamål. Det gör att vissa områden
negligeras. Det finns också många bra
bolag med applikationer for åldrandeforskning, men som inte jobbar med
åldrande som fokusområde.
Du har kontakt med de flesta av
världens främsta inom området. Vad
ser du som nästa steg inom longevity?
– Vid horisonten ligger teknik för
att kunna omprogrammera celler så
att de blir yngre. Förmodligen genom
att injicera för bättre funktionalitet.
Vad skulle Sverige kunna göra för att
ta position inom det här området?
– Många labb har intressant teknik,
men de skulle behöva komma ut mer.
Jag tror på att skapa ett forskningscommunity specifikt kring åldrande,
så att man kan få samarbeten och
tekniköverföring mellan kliniker och
labb, samt fler startups och spinoffs
från universiteten. o

LÄSTIPS
Lifespan – We We Age – And
Why We Don’t Have to

David A. Sinclair & Matthew D. LaPlante,
2019
David Sinclair har forskat vid Harvard
Medical School sedan 1999 och har
under åren med allt högre röst ifrågasatt
nödvändigheten i den mänskliga kroppens
nedbrytning. Att det skulle vara någonting
”naturligt” motsäger han med det enkla
konstaterandet att i princip ingenting i vårt
moderna samhälle kan sägas vara ”naturligt”. Däremot är det naturligt att bekämpa
sjukdomar, inklusive – just det – åldrande.
Hans egen teori om åldrande handlar om information – The Information
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Theory of Aging. Men det handlar inte om
genomets ”digitala” information, utan om
epigenetik – den ”analoga” informationen
som berättar för våra celler vad de ska
vara och vilken uppgift de har. Analog
information blir allt sämre över tiden, vilket
gör att cellerna tappar sin identitet. Som en
repig CD-skiva.
I Lifespan leder han läsaren igenom en
stor del av den forskning som pågår på
området. Vi kan, menar Sinclair, leva ett
friskt och lyckligt liv även vid 120 års ålder.
Det handlar alltså inte om att leva länge
för sakens skull – med sjukdomar som diabetes, demens och skörhet som ständiga
följeslagare. Det handlar om att addera
friska levnadsår.
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AI som stöd i varje steg
Artificiell intelligens har användningsområden inom alla delar av läkemedelskedjan.
Det menar Christian Guttmann, global AI-chef på teknikmjukvarubolaget TietoEvry.
CHRISTIAN GUTTMANN är global

chef för AI på teknikkonsulten Tieto,
som sedan vårt poddsamtal i början
av 2019 har gått ihop med Evry för att
bygga en dubbelt så stor organisation
– TietoEvry – med 24 000 anställda.
Guttmann är samtidigt aktiv i två andra roller – dels som ledamot i Nordic
AI Institute, dels på Karolinska där
han vägleder doktorander i sina forskningsuppdrag.
Han ser framförallt att det är den
kapitalstarka amerikanska marknaden
som styr investeringarna inom AI för
läkemedelssektorn.
– Många tittar nu på digitala plattformar som kan öka tillgängligheten
av sina läkemedel, bland annat genom
att främja interaktionen mellan läkare,
patient och läkemedelsbolagen.
AI kan öka tillgängligheten

Eftersom regelverket kring patientkommunikation är minst sagt snårigt,
utvecklas artificiell intelligens för att
öka förskrivningen av vissa läkemedel. Men Christian Guttmann menar
inte att det nödvändigtvis är fråga
om att röra sig i en juridisk och etisk
gråzon.
– Det handlar snarare om ett mer
avancerat sätt att öka tillgänglighe-

ten. Du kan till exempel få detaljerad
information om vilka behandlingar
andra liknande patienter har fått och
hur de har upplevt det. Det finns
stora värden i detta – AI kan analysera vilka läkemedel en patient tar,
samt hur de fungerar och samverkar.
PatientsLikeMe är ett bra exempel på
en sådan plattform.
Målet är att bygga fler tjänster där
uppdaterad forskningsinformation kan
mynna ut i rådgivning baserat på de
senaste vetenskapliga artiklarna. Att
både patienter och vårdgivare blir mer
pålästa är en stor vinst, menar Christian Guttmann, och tillägger att AI
inom vården har fler användningsområden än man kanske först tänker sig.
– AI finns i dag i varje steg av
läkemedelsprocessen. Vi ser det inom
diagnostik, molekylanalys och för att
skapa nya typer av antibiotika med
tidsbesparingar på flera år. Forskare
som testar manuellt i våtlabb kanske
kan göra 30-40 analyser i veckan.
Med AI och en databas kan man
testa hundra miljoner molekyler och
komma fortare framåt. Andra använder algoritmer för att snabbt ta fram
representativa experimentgrupper
så att kliniska studier går fortare att
genomföra.
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”AI finns i dag i varje steg av
läkemedelsprocessen.Vi ser det
inom diagnostik, molekylanalys
och för att skapa nya typer av
antibiotika med tidsbesparingar
på flera år.”
CHRISTIAN GUTTMAN

Amy bokar möten

Dessutom finns förstås möjligheten att
låta en AI själv skapa nya, skräddarsydda läkemedel.
– Vi har fortfarande en strikt
lagstiftning som kräver evidens med
hjälp av kliniska studier. Men eftersom AI snabbt kan göra en patientanalys av gener och mikrobiom går
det att se om det finns mönster i ett
dataset.
Christian Guttmann lever dessutom
som han lär. När vi mailar om en intervjutid är det hans virtuella assistent
Amy som svarar och skickar en länk
till hans kalender för bokning.
– Det funkar rätt bra. Hon kan
dessutom göra transkriberingar från
mina Teams-möten och sammanfatta
med de action points som gäller. Det
är kul att testa skarpt för att se den
här utvecklingen på nära håll. o
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Immunoterapi med
sikte mot USA
Evelina Vågesjös forskning inom immunofysiologi vid Uppsala
universitet ledde till grundandet av Ilya Pharma. Bolaget utvecklar
nästa generation immunoterapi för att läka sår i såväl hud
som i mag-tarmkanalen.
DET BÖRJADE MED att Evelina

Vågesjö, Mia Phillipson och Stefan
Roos i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt hittade nya funktioner
hos immunceller och utvecklade sätt
att påverka deras beteenden. De
valde att kommersialisera sin innovation, och steget från forskning till
utveckling har gått fort.
Kortfattat handlar Ilya Pharmas
lösning om att låta mjölksyrebakterier
producera de humana terapeutiska
protein som läker sår betydligt snabbare. Genom systematiska försök i djur
och kliniska tester har man nått framgångsrika resultat, och nu utvecklas
en första produkt för behandling av
svåra sår i huden.
– Ett användningsområde blir för
diabetespatienter med kroniska sår
på fötter eller ben. Det är ett vanligt
förekommande problem, men svårt
att adressera. Ett andra användningsområde är behandling av sår

vid kirurgi, särskilt hos diabetiker
eftersom de lider extra stor risk för
allvarliga sårkomplikationer, säger
Evelina Vågesjö.
Det är tydligt att hon hela tiden
har trott oförtrutet på sin innovation.
Ilya Pharma har precis fått sina första
patent godkända i EU och USA.
Första patentansökan skickades in
redan 2014.
– Vi har fem andra patent på andra
marknader, men godkännanden i EU
och USA var verkligen en milstolpe
för oss. Nu kan vi fortsätta bygga en
bredare portfölj och samtidigt skydda
våra kommande strategiska projekt.
Hur har tiden i Uppsala sett ut ur ett
utvecklingsperspektiv?
– Vi har använt oss av alla delar av
innovationssystemet, vilket har varit
särskilt viktigt för patentprocessen.
Jag var inblandad i flera andra projekt
som forskare, men det var väldigt
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vetenskapligt. Jag ville jobba med
något som kunde komma människor
till nytta och då behövs patentskydd
som en del på vägen.
Genom UU Innovation fick hon
rådgivning och hjälp med ansökningar
och strategi. Ett viktigt råd var att
bygga en plattform för att visa att
tekniken funkar med olika typer av
bakteriestammar. Genom ett anslag
från en fond i Handelsbanken fick
bolaget in pengar till att betala för
sin första patentansökan, och Evelina
har varit igenom Uppsala Innovation Centers utbildningsprogram för
forskare som vill kommersialisera sina
forskningsresultat.
– När vi fick bra respons på första
patentansökan satte vi upp bolaget.
Sen fick vi 30 miljoner i EU-bidrag
från Horizon 2020, det som i dag heter EIC Accelerator. Det gjorde att vi
kunde jobba på riktigt snabbt, och vi
gick från djurförsök till kliniska tester
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på sexton månader. De stora bidragen
har också hjälpt oss att resa ytterligare
riskkapital, samt att rekrytera riktigt
vassa personer till bolaget. I dag har
vi ett team som jobbar från sex olika
länder.
Framtiden då? Evelina Vågesjö
ser en stor boom inom cell- och
genterapi.
– 90 procent av alla företag inom
det här segmentet har startats efter
2016, så det är en megatrend inom
industrin. I Europa har över 300
privata investeringsrundor genomförts
i detta segment och många av de här
innovationerna går in i klinisk fas nu.
Cell- och genterapi förändrar läkemedelsindustrin nu så som biologiska
läkemedel gjorde för 15 år sedan. Om
fem år kommer det även vara vanligt
med så kallade microbiomläkemedel
i kliniska prövningar, det blir superspännande.
Varför är inte läkemedelsjättarna inne
på den här marknaden?
– Av de 20 största big pharmabolagen är det bara ett som har
in-house-program för cell- och gen-

terapiprodukter, så innovationerna
kommer från små och medelstora bolag som ofta bildas kring en specifik
produkt eller teknologi. Det är inte
längre ovanligt för ett företag att ta
en läkemedelskandidat till marknadsgodkännande, speciellt inte för
cell- och genterapi. Hälften av alla
nya godkännanden från FDA och
EMA går till ett bolag som får sin
första produkt godkänd. Jag tror att
vi adresserar de medicinska behoven
som de klassiska läkemedlen inte
lyckats lösa.
Är uppköp ett alternativ för de större
aktörerna?
– Det beror helt på vilka terapiområden och kompetenser man är ute
efter. Skillnaden är att det inte alltid
går att bygga en generisk process för
den här typen av läkemedel – utvecklingen måste komma från vetenskapen, både regulatorisk bedömning
och investeringsbedömning blir mer
case för case. Det är ofta svårt att
jämföra rakt av med traditionella
läkemedelskandidater då cell- och
genterapi är mer disruptivt.

”90 procent av alla företag
inom det här segmentet har
startats efter 2016, så det är en
megatrend inom industrin. ”
EVELINA VÅGESJÖ

Hur ser er tidshorisont ut nu
framöver?
– För vår första produkt för sårbehandling planerar vi att skicka in för
marknadsgodkännande 2024, vilket
egentligen är supersnabbt i jämförelse
med många andra projekt. Men det
är lång tid och olika risker kvar till
dess. Vi kommer börja med USA och
FDA eftersom det märks att Europa
är en mer fragmenterad marknad för
vår typ av produkt. EMA har gjort
ett jättearbete med att harmonisera,
men det är en bit kvar – i vissa länder
kan man helt plötsligt hamna under
jordbrukskategorin, och handläggningen kan lika gärna ta två månader
som två år. I USA är det en process,
en myndighet, en marknad. o

PODDTIPS

Exponential Wisdom
Vännerna Peter Diamandis och Dan
Sullivan driver den här korta och hyfsat
kärnfulla podden där de gör nedslag i exponentiella teknologier och vilka hungriga
entreprenörer och forskare som skapar
framtiden.
Peter Diamandis är en stor Silicon
Valley-profil. Han har bland annat grundat
innovationskatalysatorn X Prize Foundation och utbildningsplattformen Singularity
University, samt författat en handfull böcker om de enorma möjligheter som teknikutvecklingen kan bidra med i framtiden.
I dag driver han ett antal spjutspetsbolag

och investerar i morgondagens visionärer.
Dan Sullivan är ledarskapsexpert och
driver bolaget Strategic Coach. Han
skriver ständigt nya böcker och har bland
annat gett ut den korta men intressanta
My Plan For Living To 156, som i grunden
handlar om att vi kan få ut betydligt mer
av livet genom att ändra vårt mindset
kring döden, åldrandet och pensionen
(den sistnämnda ska vi strunta i helt,
menar han).
Med Sullivans högre ålder (han närmar
sig 80) och hans mer humaninriktade
inställning till utveckling, blir samtalen
nyfikna eftersom Diamandis sitter på
direktkontakten till några av världens mest
intressanta företag och teknologier.
Tillsammans gör de nedslag i framtidens
utbildning, sjukvård, åldrandeforskning och
affärsutveckling.
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Health Tech
Det Seattle-baserade
Mediehuset GeekWire
driver en handfull poddar
som komplement till sin
nyhetsrapportering – bland
annat framtidsspaningen
2025: Tomorrow, Today. I
podcasten Health Tech går
man på djupet i frågor som
rör framtidens vård och
hälsa, bland annat i relation
till pandemibekämpning,
AI, vaccin och genmodifiering.

STUNS LIFE SCIENCE 2021 / AI / HENRIK AHLÉN

Sveriges nya
kraftsamling inom AI
Den svenska AI-sektorn börjar ta fart, och den strategiska
hubben AI Sweden är i full gång med arbetet. Nu syns även de
första skarpa implementeringarna inom vården.

AI SWEDEN HAR sin grund i AI
Innovation for Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg. Namnbytet skedde under hösten 2020,
och innebar samtidigt en betydande
breddning av arbetsområdet. Med
Vinnova-finansiering i botten har AI
Sweden i dag över 100 partners.
Henrik Ahlén har en lång bakgrund
som konsult inom digital vård och
e-hälsa, och han har ofta uttryckt
frustration över att vårdsektorn inte
gått fortare fram inom digitaliseringsfrågor. Som nytillträdd AI Change
Agent Healthcare på AI Sweden
får han verkligen möjlighet att jobba
med vårdfrågor i teknikutvecklingens
absoluta framkant.
För tillfället är han upptagen med
projektet Informationsdriven Vård
och Hälsa, där han kartlägger de
svenska spjutspetsarna för att kunna
sprida goda exempel vidare. Partners

i projektet är regioner, sjukhus, universitet, kommuner, samt stora och
små företag. Bland regionerna finns
Region Halland, som bidrar med
spännande AI-tillämpningar från sin
verksamhet, menar Henrik Ahlén.
– Halland ligger långt framme inom
AI. De har implementerat tekniken i
klinisk vård och har lyckats lösa upp
vissa juridiska knutar. Bland annat har
de tagit fram algoritmer som mäter en
patients vårdkostnader genom hela
systemet, så att man få fram beslutsunderlag för att optimera processer.
Det är mycket användbart för många
vårdgivare.
Man har även tagit fram mortalitetsprediktioner vid akutmottagningar för att predicera hur länge en
patient lever efter sitt akutbesök.
Tillsammans med AI Sweden ska
Hallands AI-modell för detta paketeras tillsammans med Karolinska
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Universitetssjukhuset för att se hur
den kan skalas upp nationellt.
Decentraliserad AI löser knutar

En utmaning för artificiell intelligens inom vården är att det behövs
stora mängder patientdata. Denna
data ligger ofta samlad i stuprör hos
respektive sjukhus eller region och går
oftast inte att dela med andra regioner
av juridiska skäl.
En lösning på problemet med utspridd data och patientintegritet heter
Edge Learning, eller decentraliserad
AI. AI Sweden har byggt en testbädd
för Edge Learning i Göteborg där
man kan laborera med tekniken.
– Vanligen kräver maskininlärning
att du laddar över stora mängder data
till en gemensam server där algoritmerna kan jobba. Med Edge Learning
kan man i stället skicka ut AI-algoritmer till de lokala datakällorna för att
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Genom att låta algoritmerna analysera patientdata lokalt kan man undvika tuffa regelverk.

köra sina beräkningar och analyser på
plats. Sedan kan insikterna från de
lokalt tränade AI-modellerna – inte
datan – överföras till den centrala
databasen utan att några patientuppgifter hamnar på vift. Då minskas
även mängden data som delas oerhört
mycket, vilket minskar kostnaderna.
Detta förfarande är i ännu i ett tidigt
stadium så det behöver testas, men
det har hur stor potential som helst,
inte bara inom vårdsektorn, säger
Henrik Ahlén.
Är du mer hoppfull inför framtidens
vård nu när du ser vad som händer
bakom kulisserna?
– Ja, för nu befinner jag mig i en
miljö där man verkligen fokuserar på

möjligheterna och vill bidra till spridningen av goda idéer. Vi har förstås
även jurister på plats som håller koll
på de juridiska hinder som uppstår.
AI är ju inte en teknik i första hand,
utan en affärsutvecklingstransformation. Därför måste frågan upp i
ledningsgrupperna, och vi kör specialiserade podcasts och utbildningar
inom området ”AI för CxO:er”.
Henrik Ahlén poängterar att sjukvårdens processer till stor del handlar
om logistik, vilket gör den utmärkt för
att optimeras med hjälp av maskininlärning och AI.
– Allt som kan effektiviseras, automatiseras eller kvalitetshöjas har nytta av AI. Det handlar mycket om att
höja nyttjandegraden av de resurser

”Allt som kan effektiviseras,
automatiseras eller kvalitetshöjas har nytta av AI. Det
handlar mycket om att höja
nyttjandegraden av de resurser som finns, och där har
vårdsektorn mycket att lära
från andra branscher.”

AI för bättre hälsa

och inom life science-systemet i stort.
En lång rad spännande exempel och satsningar presenteras – både ur ett svenskt
och internationellt perspektiv – samtidigt
som trösklar inom datahantering och regelverk identifieras och analyseras.

HENRIK AHLÉN

som finns, och där har vårdsektorn
mycket att lära från andra branscher.
De tio största bolagen på USA-börsen går hårt in på AI, oavsett om
det är Amazon inom e-handel eller
mobilitetsbolag som utvecklar självkörande fordon. o

RAPPORT

Magnus Österberg och Lars Lindsköld
Swelife släppte 2020 en rapport om
vilka möjligheter och utmaningar som finns
för AI inom livsvetenskaperna. Magnus
Österberg och Lars Lindsköld kartlägger
AI-implementeringen i den svenska vården
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Swelife.se
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”Vi ska bidra till
Uppsalas lyskraft”
Den nya centrumbildningen SweDeliver utvecklar ett multidisciplinärt
kluster kring läkemedelstillförsel i Uppsala. Syftet är få fram forskning
som verkligen gynnar samhället.

FORSKNING OCH UTVECKLING

kring nya typer av läkemedel är
Uppsalas stora styrka. Men hur ser
man till att patienten verkligen får
i sig rätt mängd läkemedel, till rätt
plats i kroppen, vid rätt tidpunkt?
Här kommer SweDeliver in, ett nytt
forskningssamarbete med samfinansiering från Vinnova, Uppsala
universitet och näringslivet.
Det är det engelska begreppet
drug delivery science som används
flitigast, även om den svenska
översättningen läkemedelstillförsel
också används. Forskningen kring
tabletter, krämer och sprutor får
inte alltid lika stor uppmärksamhet
som framtagandet av nya läkemedelssubstanser eller ett nytt vaccin,
men är nog så viktig ur ett patientperspektiv.
Det menar i alla fall centrumledare
Christel Bergström, prodekan och
professor på institutionen för farmaci
vid Uppsala universitet. Hon är

mycket hoppfull kring möjligheten
att göra skillnad i ekosystemet.
– Steget från läkemedelsutveckling
i laboratorier till klinisk forskning
är långt och passerar det som ofta
beskrivs som ”valley of death” då
många projekt fallerar. Där kommer
drug delivery in som en allt viktigare
del för att lyckas i translationen.
Efterfrågan på kompetens inom det
här området ser vi kommer fortsätta
att öka framöver.
Forskningen kring läkemedelstillförsel handlar alltså om att överbrygga gapet mellan läkemedelsutveckling och patienternas vardag.
I slutändan handlar det ofta om att
patienten ska kunna administrera sitt
läkemedel på egen hand, oavsett om
det innebär injektioner, inhalationspulver, tabletter eller plåster med
mikronålar.
Vid horisonten skymtar också en
koppling till monitoreringssystem
och ett helhetsperspektiv där drug
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delivery sammanlänkas med diagnostik och behandling. Christel Bergström nämner både teranostik och
nanomedicin som tänkbara lösningar
där en exakt tillförsel av läkemedelssubstansen blir livsviktig.
– För att få forskningen att skapa
reell nytta för samhället måste vi
jobba multidisciplinärt och i nära
samverkan med övriga aktörer i den
här sektorn. Ofta finns det en osynlig
gräns mellan den medicinska och
teknologiska forskningen som vi
hoppas kunna bryta.
Bred samverkan som gynnar alla

SweDeliver ska främja samverkan
mellan en rad olika aktörer från såväl
akademi som näringsliv, och hittills
har ett tjugotal forskare varit igenom
systemet. Christel Bergström lyfter
gärna Uppsalas unika position som
life science-hubb.
– Vi har tio minuters promenadavstånd mellan farmakologer, klinisk
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”För att locka kompetent arbetskraft till oss måste vi
kunna erbjuda såväl spännande karriärmöjligheter som
internationella skolor. ” CHRISTEL BERGSTRÖM
kompetens, teknikutveckling och
myndigheter som Läkemedelsverket.
Det är verkligen en fantastiskt bred
och stark kompetens samlad på liten
yta. Vi är bra på att använda den,
men inte alltid lika bra på att kommunicera våra styrkor utåt.
Kommunikationen hänger ihop
med kompetensförsörjningen, menar
hon. Rekryteringsprocesser och visumfrågor behöver kunna gå fortare
fram för att bygga ett mer attraktivt
och robust system för att locka talanger till Uppsala och Sverige.
– SweDeliver vill bidra till Uppsalas lyskraft inom life science. Vi
måste dock gemensamt med andra
nyckelspelare se på kompetensförsörjning ur ett längre perspektiv. Hur
kan vi presentera Uppsala som en
spännande region att bo och arbeta i?
För att locka kompetent arbetskraft
till oss måste vi kunna erbjuda såväl
spännande karriärmöjligheter som
internationella skolor. o

Christel Bergström, centrumledare för SweDeliver i Uppsala.

SWEDELIVER

Är ”ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral,
oral och pulmonär läkemedelstillförsel.”
15 skandinaviska läkemedels- och bioteknikföretag är anslutna som industripartners.
18 doktorander och post-doktorander är knutna till SweDeliver.
uu.se/forskning/swedeliver

I LURARNA
Dr Blod och det
konstgjorda hjärtat
Ina Laura Perkins (aka ”Dr Blod”)
gästade Heja Framtiden avsnitt 198 i
egenskap av forskningschef för Realheart,
ett Stockholmsbaserat bolag som utvecklar
artificiella hjärtan. Sedan dess har hon tagit
klivet in i vd-rollen och ska nu se till så att
de framgångsrika djurförsöken på ett säkert
sätt kan översättas till tester på riktiga
människor. Tanken är att Realhearts hjärtan
i framtiden ska finnas tillgängliga på sjukhus
över hela världen när hjärtsviktpatienter är
i behov av transplantation. Potentialen är
enorm.
Life science på Clubhouse
Clubhouse är den sociala plattformen för
samtal som tog världen och Sverige med
storm under de första månaderna 2021.
Precis som för alla plattformar som växer

sig stora finns det mycket innehåll man
med fördel kan navigera förbi, men här
pågår också djupt intressanta och engagerande samtal 24 timmar om dygnet
mellan några av jordens smartaste hjärnor.
Och life science-sektorn är i allra högsta
grad representerad.
Här är 12 klubbar att följa för att ta
del av det senaste inom branschen:
•
MedTech 24/7 Lobby
•
Swedish Life Science
•
Uppsala Life
•
Life Science
•
Medtech
•
Hälso och sjukvården 2030
•
Future of Health(Care)
•
Immunotherapy Forum
•
Vision Ehälsa 2025
•
AI For Life Sciences
•
Fråga en spetspatient
•
Warp Institute
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Ina Laura Perkins aka ”Dr Blod”.

Clubhouse: hajpat men lärorikt.
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Tidiga upptäckter
av hudcancer med
hjälp av AI
Simon Grant är vd på medtech-bolaget SciBase, som utvecklar
medicinska instrument för att upptäcka malignt melanom och
andra typer av hudsjukdomar med hjälp av maskininlärning
och artificiell intelligens.

Vad händer på SciBase och hur ser
framtiden ut för er?
– Vi har lanserat nya applikationer
för ”non-melanoma skin cancer” och
”skin barrier” i Europa. Lösningen för
att tidigt upptäcka malignt melanom
börjar samtidigt få fäste i USA. Vi har
också släppt den senaste versionen av
vår plattform Nevisense Go, en penna
som använder sig av neurala nätverk
för att diagnosticera. Under 2020
har vi undersökt 25 000 patienter i
Tyskland, där vi för första gången har
blivit lönsamma på en lokal marknad.
Under 2020 fick vi en procedure code
från American Medical Association
och vi har precis ansökt om ersättning från Florida, vilket är en viktig
milstolpe för företaget.
Att analysera skin barrier är ett
intressant område, och kan användas

SciBase analyspenna ger
stora tidsbesparingar.

till allt från eksem oss födoämnesallergier hos spädbarn till utbrott av
hudåkommor hos vuxna. Tekniken
används i dag av såväl forskare som
industripartners, med syfte att ta fram
nya användningsområden och kliniska
produkter.
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Vår framtid är tudelad. Först och
främst handlar det om försäljning och
lönsamhet genom ökad användning
av våra hudcancer-verktyg i Europa
och USA. Sen handlar det om att
utveckla AI-algoritmer för kliniska
applikationer i vår produkt Nevisense
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att göra” betyder inte att det sker av
sig självt.

SciBase teknik kan användas för analys av såväl hudcancer som andra hudåkommor.

Go. Den här plattformen är mindre,
billigare och enklare, och gör det
möjligt för oss att expandera till alla
våra kundgrupper – allmänläkare,
apotek och patienter.
Hur ser du möjligheterna till preventiv
vård ur ett svenskt perspektiv?
– Jag tänker på två områden: vi
behöver dels rikta mer fokus mot
större och långsiktiga studier för att

visa att preventiv vård är möjlig att
implementeras effektivt och med förbättrade resultat. Detta kräver tid och
fokus, och det är inte det mest sexiga
forskningsområdet i dagsläget.
Sen måste vi se till att de finansiella incitamenten är på plats
för forskare, läkare, kliniker och
patienter så att preventiv vård blir
någonting eftertraktat. Bara för att
det på pappret ser ut som ”rätt sak

Vilka möjligheter finns det för AI inom
life science och medtech-sektorn?
– Både jag och SciBase har gått ”all
in” på AI sedan 10 år tillbaka. Saker
och ting har blivit bättre, men det är
fortfarande mycket kvar att göra.
AI kommer så småningom bli ett
centralt verktyg för de flesta bolagen
inom life science och medtech – från
design till klinisk dataanalys och algoritmer för produkter. Den stora svårigheten är att avgöra när det händer.
När företagen tagit sig över den första
implementeringströskeln erbjuder AI
en styrka och flexibilitet som kommer
göra det ovärderligt. Hur lång tid det
tar beror på ett par nyckelfaktorer:
tillgängligheten för enkla AI-utvecklingsverktyg, samt om företagen
förstår hur AI kan samexistera med
vårdens allt tuffare regelverk. o
Lyssna på en längre intervju med
Simon Grant i Heja Framtiden
podcast avsnitt 182.

LÄSTIPS
Hur kunde vi
få vaccin så snabbt?
I e-boken The Corona Vaccine Revolution
– How the Covid-19 vaccines crushed
all expectations reder frilansjournalisten
Daniel Åhlin ut hur det kunde komma sig
att utvecklingen av vaccin mot Covid-19
skedde i en hastighet som förbryllade de
flesta bedömare.
Genom att gå tillbaka till officiella uttalanden från pandemins första skälvande månader målas en intressant bild upp – det fanns
nämligen ytterst få experter som vågade
vara optimistiska till att ett vaccin kunde tas
fram på så kort tid som 12-18 månader. I
verkligheten gick det som bekant betydligt
fortare. Pessimisterna fick fel.
Åhlin konstaterar att denna häpnadsväckande bedrift kunde ske tack vare global
samarbetsförmåga, kraftiga kapitalinjektioner och en stabil befintlig grundforskning.
Framgångarna bådar gott inför kommande
utmaningar.

E-boken kan laddas ner på warpnews.se för Premium-supportrar
Warp Institute är en stiftelse som arbetar för att ”framtiden ska komma fortare”. Genom ett
globalt community och mediehuset Warp News bidrar man till att sprida optimistiska nyheter om
framsteg och framtid.
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inom foodtech. Megatrenden inom life science är ju
preventiv medicin och lösningen om man upptäcker
riskfaktorer tidigt är i 80-90 procent av fallen ändrad
kosthållning. En hel del foodtech bygger på bioteknik,
exempelvis cell-baserat kött, så teknisk kompetens är
ett viktigt område.

Hallå där
Björn Lindh,
investerare och rådgivare
inom Uppsalas växande
foodtechsektor

Vad är din viktigaste framtidsspaning på det här
området?
– Foodtech seglade 2020 upp som den hetaste av
alla tekniksektorer eftersom fyra megatrender sker
samtidigt:

Vad är Uppsalas status i foodtech-utvecklingen?
– Uppsala har extremt goda förutsättningar för att
bygga ett foodtechkluster med världens tredje högst
rankade lantbruksuniversitet SLU som bas. I Uppsala finns världsledande forskning, många medvetna
utbildade som drömmer om entreprenörskap som ett
sätt att förbättra världen, en dynamisk startupscen
(lika bra som Stockholm per capita), bra statligt stöd
genom UIC (som är världens 4:e rankade universitetsinkubator), access till riskkapitalet i Stockholm, en ny
fin företagspark för foodtech (Green Innovation Park),
samt en stark biotechsektor att hämta kompetens från.

1. Gretaeffekten har gjort världens befolkning medveten
om behovet att agera snabbt för klimatet. Matval är det som
man kan påverka mest gällande klimatet, och nya proteinkällor är ett glödhett område.
2. Vår tids epidemi är fetma, som leder till för tidig död i
följdsjukdomar som hjärt- och kärl, cancer, diabetes och
covid-19. Till 2030 kommer vi se ett skifte mot fiberrik,
oprocesserad mat med högt näringsvärde och låg blodsockerpåverkan.

Vilka beröringspunkter kan du se med life sciencesektorn? Hur skulle man kunna samverka mer?
– Felaktig kosthållning och ett systemfel i matproduktionen är i dag världens vanligaste dödsorsak
genom sjukdomar som fetma, kardiovaskulär sjukdom,
diabetes, en stor del av cancer, och covid-19 (där just
övervikt varit en viktig faktor hos många som avlidit).
Detta är ett av huvudproblemen som man försöker lösa

3. Automatiseringen sker snabbt inom alla led i matkedjan.
4. Hur mat levereras förändras snabbt.

Sverige och Uppsala har en fantastisk möjlighet att
förstå dessa trender tidigt och producera 2020-talets
nya unicorns på området och kanske bli EU:s nya
matland. Denna möjlighet måste tas tillvara. o

Björn tipsar om 8 heta Uppsala-bolag inom foodtech
1. Optima Planta
Resursoptimerade aeroponiska odlingssystem för
grönsaker med franchisingmodell för mycket snabb
uppskalning. Nu har de två
franchisetagare och till 2022
är bollen upplagd för en
enormt snabb expansion.
Optimaplanta.com

3. NitroCapt
En helt ny kemisk process för koldioxidneutral
konstgödselproduktion
(vilket står för två procent
av världens koldioxidutsläpp). Gigantiskt case om
de lyckas! Första kunden
kan signas kanske redan
nästa år.

2. Havredals
Havrebaserade mejeriprodukter. De har stora ambitioner och försäljningen har
redan tagit stor fart. Deras
grej är att produkterna är
hälsosamma och råvarorna
svenska.
Havredals.se

4. Grönovation
Vertikala odlingssystem
som fått fina internationella
investerare. Satsar initialt
på medicinalväxter, samt
kryddväxter under varumärket Deliplant.
Gronovation.se

5. Sciins
Världen första avelsfarm
för insekter för livsmedelsproduktion (marknaden för
insekter som mat uppskattas till 8 miljarder USD år
2030). Grundarna är två
världsledande och mångfaldigt prisbelönta professorer från SLU.
Sciins.com
6. Drupps
Gör vatten av luft. Har
bland annat Coca-cola i
Saudiarabien som kund.
De säkrar sin vattentillgång
i fabriken genom Drupps
teknik – en container på
taket som levererar 100
procent rent vatten.
Drupps.com
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7. FoodNest
Socialt nätverk för matlagning. Kanske det foodtech-bolag med störst potential i Uppsala just nu. De
kan påverka tusentals följare
genom att pusha hälsosamma och hållbara recept.
Foodnestapp.com
8. Vollo
Peer-to-peer hemleverans
via telefon eller hemsida
från ALLA butiker. Extremt
skalbar affärsmodell och
många smarta lösningar i
denna till synes enkla tjänst.
Det är antagligen få bolag i
denna bransch som har en
lika långsiktig affärsmodell.
Vollo.se
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”Samarbeten är
vägen framåt”
Individanpassad medicin är framtiden, men vägen dit är
kantad av höga kostnader och tung forskning. En nyckel är ökad
samverkan i ekosystemet. Det menar Björn Arvidsson,
verksamhetsledare för STUNS Life Science.
Uppsala har en unik position som
forskningshubb – med korta avstånd
mellan universitet, läkemedelsbolag
och beslutsfattare finns en utmärkt
grogrund för samverkan och förtroende. Den tesen är i alla fall utgångspunkten för Björn Arvidssons arbete
med STUNS Life Science, som
tidigare hette Uppsala Bio.
Björn är i grunden doktor i analytisk kemi, och arbetade med att
ta fram nya metoder för att haltbestämma ämnen i kroppen. Efter
ett liknande uppdrag på Försvarets
forskningsinstitut i Umeå började
han arbeta med policyfrågor på ett
diagnostikföretag. Därefter byggde
han upp en svensk avdelning för
policyutveckling på ett av världens
största läkemedelsbolag, innan de
samlade erfarenheterna ledde honom
till drömjobbet som verksamhetsledare på STUNS Life Science.
Digitaliseringen hjälper

Han definierar life science som

“förmågan att förstå och förstärka
livets standard”, vilket innefattar såväl
läkemedelsutveckling, medicinteknik
och diagnostik, som materialforskning
och livsmedelsutveckling.
– Den digitala transformationen
gör samtidigt att gränserna suddas ut,
vilket öppnar för nya typer av samarbeten. När allt blir uppkopplat får vi
en ökad upplösning på den kunskap
vi behöver för att bedriva forskning
och utveckling vidare.
Han ser stor potential i en fortsatt
accelererande digitalisering av life
science-sektorn.
– Historiskt har det varit svårt att
aggregera information. Nu kan vi
se korrelationer mellan olika typer
av forskning som kan användas som
beslutsunderlag i både sjukvård,
läkemedelsindustri och offentlig
miljö. Genom att öka precisionen
kan vi göra mer rätt i dag än vi gjorde
i går. Digitala format gör att man
snabbt kan hitta nya kandidater,
skapa snabbare feedbackloopar och
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få information om användningen av
medicinsk utrustning. Målet är att vi
ska behandlas för den individ vi är,
inte för den grupp vi tillhör. Då måste
man hela tiden analysera och justera.
Kapitalintensiv bransch

Life science-entreprenörer är inte sällan frustrerade över att det stora kapitalet inte finns i Sverige. Men Björn
Arvidsson poängterar att branschen
faktiskt får in en hel del pengar.
– Inom healthtech ser vi ganska stora investeringar, men det är
samtidigt en otroligt kapitalintensiv
och riskfylld bransch – att ta fram ett
helt nytt läkemedel kan kosta upp
emot 20 miljarder kronor. Utvecklingskostnaderna fördubblas dessutom
vart nionde år samtidigt som de mer
skräddarsydda applikationerna gör att
man riktar sig till allt mindre populationer.
Det är i det perspektivet inte
konstigt att man i ett litet land har
svårt att ta ett läkemedel hela vägen
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från första idé till industrialisering och
massmarknad, menar Björn.
– Jag tror att vi ska fokusera på de
styrkor vi har och dra nytta av de
delar i värdekedjan som vi är bra på.
Vi kan inte plötsligt bestämma oss
för att allsvenskan ska bli världens
bästa liga. Däremot kan vi se till att
få fram enskilda spelare som kan gå
vidare internationellt. Och jag tror att
samarbeten är vägen framåt.

”Genom mobilens ansiktsigenkänning skulle man kunna
analysera hundratals högupplösta bilder varje dag för att
avgöra hur jag mår, baserat
på olika vitalparametrar.” Det
kan revolutionera arbetet med
psykisk ohälsa.

Prevention med högre upplösning

ska utvecklas samtidigt som den
personliga integriteten ska värnas.
– Det intressanta nu är att vår
hälsodata finns i samhället, men inom
vården finns bara information om
våra sjukdomar. Genom mobilens
ansiktsigenkänning skulle man kunna
analysera hundratals högupplösta
bilder varje dag för att avgöra hur jag
mår, baserat på olika vitalparametrar.
Det kan revolutionera arbetet med
psykisk ohälsa. I framtiden tror jag
att hälso- och sjukvården behöver
tillgång till mer av den här typen av
data för att kunna fatta rätt beslut. Då
måste vi diskutera vidare hur vår data
får användas, och av vem.
Förhållandet till techjättarna är i
dagsläget ansträngt, och förtroendet
är på många håll skadat. På samma
sätt kommer den ökade utrullningen
av AI-tjänster bygga mycket på tillit,
menar Björn Arvidsson.
– Ju fler mätpunkter vi kan samla in, desto mer kraftfull AI kan vi
skapa. Ifall min läkare kan få bättre

När det gäller utvecklingen av ett
mer preventivt vårdsystem är Björn
Arvidsson lika delar hoppfull och försiktig. Han benämner den nuvarande
situationen som en sektor med ”låg insiktströghet och hög manövertröghet”.
– När vi nu börjar samla allt mer
data från sensorer kan vi få en högre
upplösning och därmed upptäcka mer
i förtid. Samtidigt har vi fortfarande
en reaktiv finansieringsmodell, vilket
gör det svårt för organisationer att
hitta ekonomi i det preventiva sättet
att jobba. Att analysera DNA är en
växande trend, vilket skapar en massa
information som man kan agera på.
Men vården har inte svaren ännu. Jag
är optimist, jag tror att det kommer
ske. Men revolutioner kommer ofta
från sidan.
Vem har tillgång till datan?

Det är samtidigt omvittnat svårt att
hitta balans i regelverken som omgärdar hälsa och sjukvård. Forskningen
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och snabbare beslutsstöd skulle det i
förlängningen gynna hela samhället.
Jag tror att gränserna mellan sjuk och
frisk kommer att suddas ut, liksom
uppdelningen mellan reaktiva och
proaktiva vårdinsatser. Dessutom kan
fler tester och mer data öka komplexiteten ytterligare, eftersom man kan
upptäcka samverkande sjukdomar
med nya utmaningar. Frågan är vad vi
ska göra med all information?
Vaccinutveckling genom samverkan

Från STUNS sida har man under
pandemiåret noga följt utvecklingen
av covid-vacciner, och det står allt
mer klart att det vetenskapliga samarbetet under krisen har varit imponerande på många håll.
– Life science har varit svaret på
den medicinska utmaningen under
pandemin, och vi ser att när det finns
ett ”sense of urgency” går det fort att
hitta nya lösningar tillsammans. Det
ska också tilläggas att samhället har
varit en bra beställare, och innovationsupphandlingar av det här slaget
kommer förhoppningsvis bli allt
vanligare. Då blir det ännu viktigare
att etablera förståelse, samverkan
och förtroende. Life science är redan
en svensk styrkegren, och om vi
fortsätter att bryta silos ser framtiden
mycket ljus ut. o
Du kan lyssna på en längre
intervju med Björn Arvidsson i Heja
Framtiden podcast avsnitt 213.

NOTERAT
Livmoderhalscancer
snart ett minne blott?
På Karolinska Institutet har
forskare tränat upp en AI att
känna igen förstadier till livmoderhalscancer utifrån bilder på
cellproverna. En snabb första
analys kan därmed genomföras med mobila mikroskop
på distans, utan att behöva
gå omvägen via labbet. Den
första studien genomfördes på
740 kenyanska kvinnor, och nu
fortsätter arbetet vidare.

Framtidens
megamikroskop
Genom att kombinera teknikerna light-field
microscopy och light-sheet microscopy
– och låta en AI analysera bilderna – har
forskare vid det europeiska forskningsinstitutet EMBL lyckats skapa 3D-bilder på ett
betydligt snabbare och mer höguppplöst
sätt än tidigare.
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AI skapar syntetiska
proteiner
Ett samverkansprojekt mellan Chalmers,
Vilnius University Life Sciences Centre
och biotechbolaget Biomatters Designs
har hittat ett sätt att skapa syntetiska proteiner. Genom att låta artificiell intelligens
med ”generative deep learning” studera
existerande proteiner har det visat sig
möjligt att få fram syntetiska resultat som
är snarlika de organiska. När vet man att
man lyckats? Jo, när den ena delen av AI:n
inte kan se skillnad på befintliga proteiner
och vad den andra delen har skapat.
Källa: Warp News

LÄSTIPS

Empty Planet:
The Shock of Global
Population Decline
Darrell Bricker & John Ibbitson
Det är en sedan länge ingrodd sanning att vi står inför
en ohållbar befolkningsexplosion. I Empty Planet visar
författarna att det motsatta
håller på att hända: med stor
sannolikhet kommer jordens
befolkning att peaka redan i
mitten av det här århundradet,
för att därefter minska. Anledningarna är många, men kokar
ner till ett faktum: folk får allt
färre barn. En stor del av de
bakomliggande faktorerna
är positiva – kvinnlig utbildning, tillgång till hälsa, vård
och preventivmedel, mindre
religiositet, bättre levnadsvillkor och urbanisering. Men
det ställer också helt nya krav
på morgondagens samhällen,
där allt färre i arbetsför ålder
behöver bekosta allt fler gamla
människor.
Ögonöppnande och
fascinerande läsning om ett
framtidsdilemma som få
känner till.

Ditt framtida jag
Sara Öhrvall
Näringslivsprofilen Sara Öhrvall har
alltid intresserat sig för samspelet mellan
människa och maskin. Hon har därför
ägnat flera år av sin fritid åt att skriva det
som skulle bli boken Ditt framtida jag.
Undertiteln säger en hel del om vad den
innehåller: Hur ny teknik revolutionerar
människan och gör oss starkare, smartare
och vänligare.
SaraSLATTAR
Öhrvall tecknar
en bred
och inMED
TIPS
tressant bild av hur vi i framtiden kan nyttja
teknikens möjligheter på olika sätt, och hon
har själv testat många av de nya produk-

ter och tjänster som växer fram på olika
håll i världen. Det kan handla om digitala
assistenter som analyserar vårt humör,
kläder som förebygger ryggbesvär, AI-lösningar som rekommenderar hur du ska
kommunicera med en specifik person eller
sensorer som mäter stress och svettningar.
I boken lyfts även frågeställningar kring etik
och dataintegritet, men grundinställningen
är att den här utvecklingen kommer att
leda till mycket positiva effekter på såväl
individ- som samhällsnivå.
Lyssna även på en intervju med
Sara Öhrvall i Heja Framtidens
podcast avsnitt 180.

PODDTIPS
Samtal om digitala
vävnadsprover
I podden Digitalsamtal dyker frilansjournalisten Anders Thoresson varje vecka
ner i den digitala samhällsutvecklingen
genom samtal med intressanta gäster
och experter.
Lyssna särskilt på avsnitt 240, som
gästas av Bengt Persson, professor i
bioinformatik vid Uppsala universitet
och föreståndare för National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS),
som hjälper forskare att navigera bland

de analystekniker som finns tillgängliga
för sitt arbete. Han är även delaktig i det
sexåriga EU-projektet Big Picture, som
syftar till att främja utvecklingen inom
digital patologi för att förbättra diagnostiken i Europa. Uppsala och Linköpings
universitet är två av många partners.
I Sverige utvecklas nu en lagringsinfrastruktur för den här typen av bilder,
så att internationella forskarteam – och
distribuerade algoritmer – enkelt kan få
åtkomst till relevant data.
Digitalsamtal.se

Dags för mindre salt och socker
i svensk mat
Regeringen har gett Livsmedelsverket
och livsmedelsbranschen uppdraget
att se över hur man kan reducera
andelen salt i svenska livsmedel, samt
få ner sockerinnehållet i livsmedel för
barn och unga. Ett tredje uppdrag är

att öka kunskapen för att kunna minska
intaget av ”energitäta och näringsfattiga
livsmedel”.

NOTERAT
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Läs intervju med Åsa Brugård Konde,
nutritionist på Livsmedelsverket och
projektledare för regeringsuppdraget,
på framtidenshallbara.se
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