
 

 

Umeå Biotech Incubator – där forskning blir till innovationer 

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att 
nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer 
inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik och agerar brygga mellan akademi, klinik och näringsliv. UBI är ett 
dotterbolag till Uminova Innovation som samägs av Umeå Universitet, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, 
Region Västerbotten och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Verksamheten finansieras av ägarna undantaget SLU 
och med medel från VINNOVA, EU’s strukturfonder, Tillväxtverket och Familjen Erling Perssons stiftelse. 

 

 

UBI-startup får 22 miljoner för att utveckla 
medicin mot inflammatoriska sjukdomar 

Efter en krävande urvalsprocess har Lipum AB säkrat 22 miljoner 
kronor i bidrag från EU:s Horizon 2020-satsning. Ett stort framsteg 
för forskarna som vill ge bättre livskvalité till barn och vuxna med 
kroniska inflammatoriska sjukdomar. 

Lipum AB grundades 2010 av forskare på Umeå universitet. Teamet i Lipum 
arbetar med att utveckla en ny sorts behandling . 

Mindre biverkningar och effektiv lindring för fler 

Till skillnad från dagens mediciner mot reumatism så riktar Lipums forskare in 
sig på proteinet bile salt-stimulated lipase (BSSL) som ska blockeras med en 
terapeutisk antikropp. Jämfört med dagens läkemedel förväntas det ge lägre 
påverkan av immunförsvaret och därför ha färre biverkningar.  

- Vi har en helt unik approach på hur man ska behandla autoimmuna 
kroniska inflammationer. Med vår lösning uppskattar vi att bieffekterna 
kommer att bli mindre och mildare, säger Dr Einar Pontén, VD för Lipum AB. 

Projektet som EU-medlen finansierar startar den 1 oktober och Lipum planerar 
att nyanställa tre till fyra personer med erfarenhet av läkemedelsutveckling.  

Bidraget på 22 miljoner kronor innebär också att det lilla startupföretaget från 
Umeå kan börja förbereda så kallade toxikologiska tester och en Fas I studie 
under 2020. De utgör första steget i de kliniska prövningar som krävs för att i 
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framtiden kunna erbjuda en effektiv och säker medicin. Det är testerna som gör 
att nya läkemedel är så dyra att utveckla. Till exempel beräknas kostnaden för 
att pröva läkemedlet i människa uppgå till minst 150 miljoner kronor. 

- Om de kliniska prövningarna går bra har vi ett nytt biologiskt läkemedel år 
2024, säger Dr Einar Pontén. 

Horizon-pengarna täcker hela 70 procent av projektkostnaden, resterande 
kostnader ska matchas av privata investerare, något som Lipums ledning 
arbetar med att säkra just nu. 

Barnreumatism i fokus för forskare som vill hjälpa 

Forskarteamet i företaget identifierade tidigt ett stort behov av mediciner för 
behandling av juvenil idiopatisk artrit, till vardags kallat barnreumatism. Det är 
därför en viktig målgrupp för de engagerade forskarna. Men Lipums 
tillvägagångssätt öppnar för att kunna erbjuda effektiv behandling av ett flertal 
olika inflammatoriska sjukdomar. 

 

 

Om Lipum  

Lipum AB är ett privatägt aktiebolag med säte i Umeå, Sverige. Företaget 
grundades av uppfinnarna tillika huvudägarna Olle Hernell, Susanne Lindquist 
och Lennart Lundberg år 2010. 

Företaget har vuxit fram inom Umeå Biotech Incubator och har sitt 
huvudkontor i Uminova Science Park, i direkt anslutning till Umeå universitet 
och Norrlands universitetssjukhus. 

 


