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Medicon Village i avtal med life science kluster i Kanada  

 
Sherbrooke Innopole, ett forsknings- och utvecklingscenter i provinsen Québec 
i södra Kanada, blir ny samarbetspartner till life science byn Medicon Village i 
Lund.  Idag tecknas ett samförståndsavtal i samband med ett stort kanadensiskt 
life science möte, Sherbrooke International Life Sciences Summit.  
-Avtalet är ett viktigt steg i internationaliseringen för  Medicon Village . Vi 
hoppas att samarbetet kommer att skapa stort värde för våra medlemmar och 
öppna dörrar för såväl entreprenörer som forskare, säger Ursula Hultkvist 
Bengtsson, vice VD på Medicon Village, nu på plats i Sherbrooke. 
 
Sherbrooke Innopole är liksom Medicon Village ett centrum för tunga aktörer inom 
såväl akademi som innovation och näringsliv. Inom Sherbrooke finns det cirka 2000 
arbetstillfällen inom life science, i över 40 företag.  
 
Såväl forskning som affärsrelaterade samarbeten står i fokus när de två 
biovetenskapliga naven knyter närmare band. Ett första, konkret steg är att ”byta” 
lokaler. Parterna kommer att utväxla tillfälliga arbetsytor för företag som är 
intresserade av att utforska marknaden i Sherbrooke respektive Öresundsregionen. 
Först ut att skörda frukterna av samarbetet är Medicon Village företaget Clinical 
Laserthermia System, som har utvecklat en cancerbehandling med laserljus. 
Företaget har redan kommit i kontakt med cancerkliniker i Quebec. 
 
-I dagens starkt konkurrensutsatta life science industri behöver vi tillsammans bana 
väg för produktivt samarbete.  Alliansen mellan Sherbrooke Innopole och Medicon 
Village är ömsesidigt fördelaktig och kommer att påskynda innovation och tillväxt för 
aktörer inom både näringsliv och forskning, säger Marc Cantin, ordförande för 
Sherbrooke Innopoles styrelse.   
 
Sherbrooke Innopole erbjuder rådgivning och coachning samt tekniskt och finansiellt 
stöd till företag i fem viktiga sektorer, inklusive Life Science. Centret fungerar också 
som nav för innovation och kommersialisering av den forskning som görs vid de två 
universiteten i närområdet, där man bland annat finner tunga medicinska och tekniska 
fakulteter. I området finns även universitetssjukhus, avancerade forskningscentra och 
företag. 
  
Den första kontakten mellan de två organisationerna gjordes av Investissement 
Québec kontoret i Stockholm. 
 
Målet för Medicon Village är att under nästa år få fem nya klusterpartner där näringsliv, 
akademi och samhällsaktörer ingår. Ett avtal med Wales är på plats sedan i mars. 
Samtal pågår i USA, Kina, Japan, Schweiz och Singapore. 

 
- De globala hälsoproblemen kan bara lösas genom att arbeta tillsammans, och därför 
är det viktigt att nå ut och etablera samarbete till gagn för människors hälsa och bättre 
liv, säger Ursula Hultkvist Bengtsson. 

 
 

 



För mer information, kontakta: 

 

Anette Orheim, kommunikationschef, Medicon Village, tel. 070-305 70 16, 

anette.orheim@mediconvillage.se 

 

Marie-Eve Poliquin, Director – Communications, Sherbrooke Innopole, +1 819 821-

5577 / +1 819 345-9849, mepoliquin@sherbrooke-innopole.com   

 
 
Medicon Village är en life science by för forskning , innovation och näringsliv. Cirka 
850 personer och drygt 80 organisationer är på plats. Medicon Village ägs av Mats 
Paulssons stiftelse för forskning , innovation och samhällsbyggande . Stiftelsens 
överskott återinvesteras i forskning och innovation. Läs mer på 
www.mediconvillage.se 
 

Läs mer om Sherbrooke Innopole på http://sherbrooke-innopole.com/en/.  
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