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BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. 
BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 
artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och 
läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för 
medelstora bolag. biogaia.se 

 

 

 

 
BioGaia-forskning tar förstapris under LAB-
konferens 
 
Den 23–25 augusti hölls den prestigefyllda ”International Symposium on Lactic 
Acid Bacteria” (LAB)-konferensen där över 300 personer deltog. BioGaia stod 
tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för ett av de 
över 170 vetenskapliga arbeten som presenterades under konferensen. Detta 
samarbetsprojekt tilldelades första pris med motiveringen “Outstanding 
Excellence in Lactic Acid Bacteria with an Industrial Relevance”. Priset delades ut 
av branchorganisationen ”Lactic Acid Bacteria Industrial Platform” (LABIP). 
 
LAB-konferensen hålls vart tredje år och kännetecknas av samspelet mellan forskning 
och industri, en stor del av innehållet är pre-klinisk men även kliniska studier 
presenteras. I år hölls konferensen online med över 300 deltagare och sammanlagt 
presenterades över 170 vetenskapliga arbeten i form av postrar.  
 
- Vi är naturligtvis stolta över att tilldelas det här priset, inte minst eftersom konferensen 
handlar om precis det som BioGaia står för, nämligen högkvalitativ forskning om 
mjölksyrabakterier som har relevans för industrin och i förlängningen konsumenten. 
Priset är ett uppskattat erkännande från forskarsamhället att BioGaia tillsammans med 
sina samarbetspartners utför riktigt bra forskning, säger Stefan Roos, adjungerad 
professor på SLU och ansvarig för forskningen om nya bakteriestammar hos BioGaia.  
  
Priset innebär, förutom äran, 500 Euro till försteförfattarna Ludwig Lundberg och 
Yanhong Pang för deras poster om ”Multifunctional membrane vesicles produced by L. 
reuteri DSM 17938 and their potential link to relief of infantile colic”. Ludwig Lundberg är 
industridoktorand på BioGaia och SLU och är ett bra exempel på hur BioGaia 
samarbetar med forskare inom akademin.  
 
 
 
De som står som författare till postern är:  
 
Ludwig Lundberg*, Yanhong Pang*, Manuel Forsberg, Eva Sverremark Ekström, 
Gianfranco Grompone, Helena Bysell and Stefan Roos.  
  

 
 
För mer information, kontakta: 
Ulrika Engellau, PR & Corporate Communications Manager 
Tel: 072 235 15 00 
Email: ule@biogaia.se 
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