
Det våras för Life Science:

Hur får vi utväxling av Sveriges största 
forskningssatsningar någonsin?
Svensk life science skakas om då storindustrin 
lägger ner. 
   Men samtidigt byggs nu MAX IV och inom 
kort ESS, som kommer att ge Sverige två 
världsledande  forskningscenter för bland 
annat life science. 
   Kring ESS och MAX IV kommer att fi nnas 
en infrastruktur med  Medicon Village, redan 
på plats, och Science Village som ska skapa de 
bästa förutsättningarna för forskarsamhället 
och industrin. 
   Hur ser vi till att dessa stora satsningar ger 
maximal utväxling för att göra svensk life 
science mer konkurrenskraftig?

Detta kommer vi att samtala om den 
5 juli kl13:00-15:00 på 
Clarion Hotel  Wisby, Strandgatan 6, i Visby.

Välkommen!

ESS, MAX IV, Medicon Village, Lundamark AB 
(Science Village) och Lunds universitet bjuder in 
till Almedalsseminarium:

Historiskt har Sverige varit ett föregångsland när det gäller både 

grundforskning och tillämpad forskning, men idag halkar vi efter i 

internationella jämförelser. Samtidigt har den globala strukturom-

vandlingen i life science branschen satt djupa spår även i Sverige. 

   Men nu gör Sverige med ESS och MAX IV sina två största 

satsningar på forskningsinfrastruktur någonsin. ESS och MAX IV 

kommer att bidra till att internationalisera svensk forskning och 

ge nya forskningsmöjligheter i absolut världsklass för hela Europa, 

bland annat inom life science. Bredvid växer nu Medicon Village, ett 

lyckat exempel på strukturomvandling inom life science-branschen. 

I en paneldiskussion diskuterar vi:

• Hur kan vi utnyttja möjligheterna med MAX IV, ESS,  

Medicon Village och det framtida Science Village för att åter  

ge Sverige en stark ställning inom global life science?

• Står Sverige rätt rustat för att ta tillvara potentialen? 

Har vi rätt strategier?

• Hur kan utvecklingen i Lund och runt SciLifeLab samverka?

• Hur kan vi skapa maximal utväxling av världsledande 

forskningsinfrastruktur i kombination med innovativa 

tillväxtmiljöer för forskning, innovation och företagande?

• Hur kan life science branschen samverka med den akademiska 

forskningens allt större fokus på bio-forskning?

Vi inleder med 
lunchmingel första halvtimmen, 
där vi bjuder på wraps, dryck, 

kaff e och te.

Medverkande

Lars Börjesson, styrelseordförande MAX IV 
laboratoriet och styrgruppsordförande ESS
Crister Ceberg, docent medicinsk strålningsfysik, 
Lunds universitet
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Skåne 
Derek Logan, CSO, SARomics Biostructures AB, 
Medicon Village
Tomas Lundqvist, Director Cell Protein and 
Structural Sciences, AstraZeneca 
Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa, VINNOVA
Gunther Schneider, professor,  Karolinska 
Institutet

Moderator: Thomas Frostberg   

Kontakt
ESS Marianne Ekdahl +46 46 888 3066
MAX IV Karin Lilja +46 766 32 3326
Medicon Village Anette Orheim 
+46 703 05 7016

Lundamark AB Harald Lindström 
+46 40 675 3110
Lunds universitet Caroline Runaeus 
+46 706 68 204


