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November 7th, 2018  
Uppsala Konsert & Kongress

Research through  
innovative Technologiesproudly presents...

��8.30-9.15 Registration, networking at the  
exhibition and partnering meetings

9.15-9.20 Welcome & introduction�
Boel�Jönsson,�Kemivärlden�Biotech�Kemisk��
Tidskrift/Journal�of�Chemistry�&�Biotechnology

9.25-9.55 Transforming Precision Healthcare
Key�Note�Speaker,�Joanne�M�Hacket,�Genomics�
England

9.55-10.20 Using time-resolved gene expression 
profiling to identify direct transcriptional targets
Lukas�Paul,�Lexogen�GmbH�(Hosted�byTATAA��
Biocenter)
�

10.20-11.15 Coffee, networking at the exhibition 
and partnering meetings

11.15-11.40 Delivering the UK’s first high energy 
proton therapy service
Ian�Barwick,�Proton�Partners�International

11.40-12.05 Functional precision medicine by 
drug testing of patient-derived cells
Brinton�Seashore-Ludlow,�SCILIFELAB

12.05-13.15 Lunch & networking at the exhibition

13.15-13.40 Panel Discussion: Precision medicine today 
and tomorrow and what hurdles do we see?
–�Is�Brexit�one�of�them?
–���What�can�UK�and�Sweden�learn�from�each�other�with�regard�

to�development�and�implemention�of�precision�medicine?�
Joanne�M�Hacket,�Ian�Barwick,�Brinton�Seashore-Ludlow

Programme 
13.40-14.05 Unique approach to target deadly 
bacterial pathogens as Mycobacterium tubercu-
losis and Vancomycin resistant Enterococcus.
Fredrik�Almqvist,�QureTech�Bio�AB

14.05-14.30 Octet systems get ready for regula-
ted environments – providing data integrity of 
biomolecule binding responses in real-time and 
label-free
Tim�Heiseler,�Pall�FortéBio

14.30-15.10 Coffee, networking at the exhibition 
and partnering meetings

15.10-15.35 Rational Biomarker Discovery with 
CETSA
Daniel�Martinez�Molina,�Pelago�Bioscience

15.35-16.00 Recent developments in cell  
therapy 
Lotta�Ljungqvist,�GE�Healthcare

16.00-16.15 Conclusion�
Anna�Nilsson�Vindefjärd,�Forska!Sverige

16.15-17.45 End of show drinks, refreshments 
reception and partnering meetings

For more info www.bioscience2018.com

¬

¬

¬

¬

Moderator

Anna Nilsson  
Vindefjärd

Generalsekreterare 
Forska!Sverige

Organizer:

Partner:

Time to 
Register!

proudly presents...

Stockholm Waterfront Congress Centre 
December 18th, 2018

Programme

8.30 Registration, networking at the exhibition and 
partnering meetings

9.00 Welcome and introduction

Boel Jönsson, Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift/
Journal of Chemistry & Biotechnology

9.05 The economics and facility fit benefits of 
an all flow through mab polishing process

Guido Kremer-van der Kamp, Merck Chemicals GmbH

9.30 Bio-process intensification by Novasep 

Jean-Luc Beulay Novasep

9.55 Acoustic Wave Separation  
– A non-filtration approach for continuous 
clarification of perfusion cell culture prior to 
capture chromatography

Peter R. Levison, Pall Biotech

10.20-10.50 Coffee, networking at the exhibition  
and partnering meetings

10.50 CHRETO Technology is a novel, cost 
effective, flexible and single-use platform 
technology for affinity purification of large 
molecules in the biopharmaceutical industry

Jan Kyhse-Andersen, CHRETO ApS

11.15 Scale up of continuous purification of 
Mab´s with twin column chromatography

Joachim Regel, LEWA

11.40 Personalized neoantigen vaccine for 
cancer treatment

Martin Bonde, Vaccibody AS

12.05-13.15 Lunch, networking at  
the exhibition and partnering meetings

13.15 Octet systems get ready for regulated 
environments – providing data integrity of 
biomolecule binding responses in real-time 
and label-free

Tim Heiseler, Pall FortéBio

13.40 Global SPR Trends and Novel 
Bioprocessing Applications

Fredrik Sundberg, GE Healthcare Life Sciences 

14.05 Early development of recombinant 
protein formulation programs

Søren Madsen, Bioneer

14.30 Coffee, networking at the exhibition and 
partnering meetings

15.00 ExpreS2 – a clinically validated and  
cost efficient Drosophila S2 based vaccine  
platform for production of infectious diseases  
vaccines and cancer immunotherapies

Wian de Jongh, ExpreS2ion Biotechnologies

15.25 From gentleness—strength: A novel 
spray drying technique for micronizing sensi-
tive biologic drugs into robust dry powders

Göran Conradson, Ziccum AB

15.50 Conclusion  

Morten Munk, NNE

15.55-17.30 End of show drinks and refreshments 
reception and partnering meetings

¬

¬ ¬

¬

Moderator

Morten Munk,  
Global Technology 
Partner, NNE

For more info, registering and exhibiting www.bioprocessing.se

Organizer:Partner:

Time to 
Register!
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Kemimöten

Bioscience -  
Research Through  
Innovative  
Technologies
7 november
bioscience2018.com

Pharma Outsourcing - 
Find the right partner
12 december
pharmaoutsourcing.eu

New Horizons  
i Biologics &  
Bioprocessing
18 december
bioprocessing.se

Annual symposium  
of SMSS:
Ion Mobility and New 
Ionization Methods
www.kemisamfundet.se

Vem ska få läsa vad
I juli bröt förhandlingarna samman mellan svenska lärosäten och 

förlagsjätten på det vetenskapliga området, Elsevier (ger bland 
annat ut ca 2 000 tidskrifter). Man kan inte komma överens om 

kostnaderna för publicering och läsrättigheter, enligt en artikel i tid-
ningencurie.se.

Att scrolla igenom det stora förlagets lista över tidningar under 
sökordet kemi är överväldigande och det är bara ett av förlagen. Därtill kommer alla rov-
djurstidskrifter (predatory publications). Om dem skriver Kaianders Sempler i krönikan.

JACOB BERZELIUS SKREV faktiskt årsberättelser där han kritiskt sammanfattade det gångna 
årets framsteg inom den kemiska vetenskapen. Vem åtar sig den uppgiften idag? Kanske 
något för en framtida AI, artificiell intelligens, något som gör insteg även inom kemin, sid 
33. Trots överblicken jobbade Berzelius inte jämt. Han träffade dåtidens kändisar, festade 
och ägnade sig åt kultur, sid 18.

DEN 4 SEPTEMBER bildade en grupp nationella forskningsfinansiärer, med stöd av EU-kom-
missionen och Europeiska Forskningsrådet (ERC) ett initiativ med namnet  cOAlition S 
med målet att förverkliga Open Acess av forskningspublikationer. År 2020 ska "vetenskap-
liga publikationer som upptått från forskning som finansierats av allmänna anslag från 

deltagande organisationer publiceras i Open Acess-tidskrifter 
eller på sådana nätplattformar".

Det finns en oro för att mycket forskning inte blir till-
gänglig för alla dem som skulle kunna dra nytta av den men 
som inte kan betala dyra prenumerationer och nätavgifter.

VAD SOM KOMMER att hända när och om EUs nya direktiv 
om copyright går igenom oroar också. På Science Euro-
pes hemsida (www.scienceeurope.org) kan man läsa hur 
en punkt i förslaget till nytt direktiv i praktiken kommer 
att göra s k text- och datamining (TDM) omöjligt. TDM är 
ett sätt för forskare att göra upptäckter genom att analyse-

ra befintliga resultat från många olika discipliner. Science Europe har efterlyst och lobbat 
för ett undantag för TDM, utan framgång. De som drivit på för det nya direktivet verkar 
främst vara dagens film- och musikägare.

Det kan bli slutet för nätbaserad innovation och s k fair use.

BOEL JÖNSSON

CHEFREDAKTÖR

L
Science Europe har  
efterlyst och lobbat för  
ett sådant undantag,  
utan framgång.
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 Innehåll 
  6  NYHETER
 Färre avhopp än väntat från kemiutbildningen. Tiden mogen 

för industriell bioteknik. Krävs mer Bioscience. 3000 möten 
på Nordic Life Science Days.

 10 INTERVJU
 Utvecklar nytt biologiskt läkemedel.

 13  Forskning trots tuffa villkor
 Carolina Simó är analytisk kemist, specialiserad på metabo-

lomik och forskar om tarmmikrobiotan. Som yngre forskare i 
Spanien kämpar hon med tuffa villkor.

 16  Kan flippad undervisning hjälpa studenter?
 Vid Umeå universitetet har två årskullar studenter i organisk 

kemi fått prova på s k flippad undervisning. Här beskriver  
didaktikforskaren Karolina Broman hur det går till.

18  Jacob Berzelius: En man med både hjärta 
och hjärna

 I en ny bok får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära 
känna honom som människa, aktad kulturkritiker och engage-
rad medmänniska. Här berättar författaren själv om boken.

20  Vill dela med sig av erfarenheter
 I juni gick Jan Lundberg i pension efter nästan nio år som 

chef för både forskning och utveckling på det amerikanska 
läkemedelsbolaget Eli Lilly & Company.

24 MINNESORD
 Helen Pilström 1935 - 2018

26 KEMIBOKEN
 Organisk kemi för 70 år sedan: Boken gav amerikanska  

organiska kemister en inblick i de senaste rönen från tyska 
kollegor mitt under brinnande krig.

27  KRÖNIKA
 Rovdjurstidskrifter och falska akademiska titlar.

28  MÅNADENS AVHANDLING
 Peptider för kontrollerad frisättning från liposomer.  

Rekonstruktion av mikrobiella cellfabriker för ökad  
proteinproduktion.

30  MEDLEMSNYTT

31  PRODUKTER

33  JOBB & KARRIÄR
 Nytt om folk. Bereder väg för AI inom  

läkemedelsutveckling.

34  KEMIINGENJÖRER OCH ALKEMI
 Vad var det i alkemin som lockade de superrationella  

kemiingenjörerna från början av förra seklet att  
använda sådana symboler i sina exlibris?

10

20

23
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 NYHETER

KEMI
Tipsa gärna redaktionen! Ring chefredaktör Boel Jönsson
08-670 41 72 eller skicka ett mail till boel.jonsson@nordiskemedier.se

Färre avhopp än väntat 
från kemiutbildningen
En halv månad in på den 
första terminen för nybör-
jarna på kemiutbildningen 
vid svenska universitet är 
frågan – kommer de att 
stanna kvar?

FÖRSTA TERMINEN ÄR ganska 
avgörande om de ska känna  
att de har hamnat rätt, säger 
universitetslektor Kristina 
Hedfalk, proprefekt vid institu-
tionen för kemi och molekylär-
biologi, Göteborgs universitet.

Att kemiutbildningen på 
universiteten har haft svårt 
att rekrytera studenter de se-
naste två decennierna är väl 
känt för alla berörda, både 
i utbildningssystemet och i 
industrin som vill anställa. 
Ingenjörsutbildningarna har 
klarat sig lite bättre.

– Sannolikt beror det på 
att de har en tydligare jobb-
ingång. Att läsa ett ämne på 
universitetet gör du för att du 
är intresserad av just det äm-
net, säger Kristina Hedfalk.

ANTALET STUDENTER på kemi-
utbildningarna har minskat 
men en sammanställning som 
gjorts på hennes institution 
visar att andelen som hoppar 
av utbildningen inte har ökat 
nämnvärt om man jämför år 
2000 med år 2016: 77 procent 
var kvar hela utbildningstiden 
jämfört med 72 procent.

– Den genomsnittliga pre-
stationen över studietiden är 

likvärdig. Att avhoppen inte 
ökat var en överraskning och 
en bra upplysning. Även om 
söktrycket har minskat så kla-
rar studenterna utbildningen 
och jag vågar påstå att vi inte 
har sänkt kraven, säger hon.

År 2000 var det totalt 64 
som startade kemiutbildning 
vid Göteborgs universitet; 40 
år 2016.

– Jag skulle vilja se 50 som 
startar och 100 förstahands-
sökande, dvs två för varje 
plats, säger Kristina Hedfalk.

VARFÖR DET ÄR SÅ FÅ SÖKANDE 
till kemiutbildning är oklart.

– Kompetensinventeringar 
visar ju att behovet av kemis-
ter är stort, inte minst här i 
Västsverige. Där finns ingen 
korrelation mellan söktryck 
och behov av kompetens, sä-
ger Kristina Hedfalk.

– Kemiämnet lockar inte 
och en bov i dramat är bristen 
på lärare som kan vara am-
bassadörer och lärare som har 

rätt kompetens för att under-
visa i NO-ämnet på tidigare 
stadier. Det är slutsatsen jag 
har dragit. Samtidigt ser jag 
en positiv utveckling i skolan 
liksom en glädjande trend i 
en ökning av internationella 
studenter till våra masterpro-
gram i kemi. BJ

Förstahandssökande till 
kandidatprogram i kemi:
• Lund 30
• Göteborg 17
• Stockholm 24
• Uppsala 20
•  Umeå, inriktning  

life science, 8
•  Örebro, inriktning  

forensic science, 23
•  Linköping, inriktning  

molekylär design, 10
•  Karlstad, inriktning  

läkemedelsanalys, 1
•  Linnéuniversitetet, 

magisterprogram, 4

Att avhoppen inte ökat 
var en överraskning och 

en bra upplysning, säger 
Kristina Hedfalk.

 MILJÖ 

I en ny avhand-
ling visar Anne-
lie Lagesson, 
Umeå universi-
tet, att det är or-
ganismer långt 
ner i näringsked-
jan som är de främsta mottagar-
na av utspolade läkemedelsres-
ter, inte fisk. Studierna visar att 
djuren långt ner i näringskedjan 
anrikar höga halter läkemedels-
rester i sina vävnader. Koncen-
trationerna av t ex vissa pollenal-
lergimediciner kan vara nästan 
100 000 gånger högre i botten-
levande snäckor än i vattnet. När 
hon studerade fiskars överlev-
nad och tillväxt i dammar med 
tio gånger högre halt av sobril än 
i miljön såg hon ingen påverkan. 
Det kan bero, tror hon, på att  
andra miljöfaktorer spelar större 
roll i det långa loppet.

 PATENT 

Vann tvisten
I mitten av sep-
tember slog den 
amerikanska pa-
tentöverdomsto-
len fast att svenska drug de-
livery-bolaget Orexos patent 
för Zubsolv är giltigt och går 
ut först 2032. Patenttvisten 
som nu avgjorts handlar om att 
Orexo vill stoppa konkurreran-
de bolaget Actavis från att lan-
sera en generisk kopia av läke-
medlet. Domen är mycket viktig 
för Orexo. Läkemedlet som 
innehåller buprenorfin och na-
loxon finns i en rad olika doser 
för behandling av opoidberoen-
de, ett stort problem i USA.

Anrikar mest

ROUNDUP

Jätteskadestånd
Fredagen den 10 augusti fann en jury i Californien kemiföretaget Monsan-
to skyldiga att betala 289 miljoner dollar, drygt 2,6 miljarder kronor i ska-
destånd till en skolvaktmästare som hävdar att företagets ogräsbekämp-
ningsmedel Roundup (glyfosat) orsakat hans cancer. Fallet är det första  
som gått till domstol. Monsanto, som nu ingår i Bayerkoncernen, har nu 
att se fram emot mer än 5 000 liknande stämningar i USA. Det tog juryn 
tre dagar att komma fram till att Monsanto hade underlåtit att varna  
honom och andra konsumenter för cancerrisker med produkterna.

 FEROMONER 

Prisad flugforskning
Vid årets ceremoni på Harvard University fick forskare från SLU ta 
emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som 
visar att människor kan känna bara några nanogram av 
bananflugehonans feromon. En bananfluga som hamnat 
i ett glas vin förstör smaken – om det är en hona. Studien 
var ett sidospår från Peter Witzgalls grupps feromon-
forskning och gjordes i samarbete med ett tyskt vinforsk-
ningsinstitut.
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Tipsa gärna redaktionen! Ring chefredaktör Boel Jönsson
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Tiden mogen  
för industriell  
bioteknik
Harald Skogman som tillbringat ett yrkesliv  
i den industriella bioteknikens tjänst,  
fortsätter kampen för att få politiker och 
kapital att vilja satsa.

HAN HAR SAMMANSTÄLLT sina 
erfarenheter i en ny bok där 
han också ger tydliga råd till 
dem som han nu menar måste 
satsa på området.

Varför har du skrivit boken?
– Jag har tidigare jobbat väl-
digt mycket för att få politiker 
och kapitalister att förstå att 
industrin måste gå över till 
biobaserade råvaror. När jag 
var sjuk för några år sedan 
låg jag och funderade på hur 
jag skulle kunna fortsätta 
kampen för industriell bio-
teknik och då blev det en bok.

Han tror att tiden är mer 
mogen nu, av flera skäl. Hela 
samhället är inriktat på att er-
sätta fossila råvaror, massain-

dustrin ser 
alltmer hur 
marknaden 
för papper 
krymper, 
det finns ny 
teknik som 
kan under-
lätta, t ex 
genteknik 
för att de-

signa nya, speci-
aliserade enzym, 
helst till ett bättre 
pris.

 – Nu är det 
dags att investera 
för att framställa 
kemikalier och po-
lymerer av förny-
bara råvaror istäl-
let för fossila. Sverige har en 
fantastisk möjlighet att med 
ved som råvara bli konkur-
renskraftigt på flera områden 
inom industriell bioteknik, 
säger Harald Skogman.

NÄR HAN VAR ordförande för 
Mistras program Greenchem 
vid Lunds tekniska högskola, 
LTH, ställdes frågan till kemi-
företagen - när kan en över-
gång till förnybara råvaror bli 
aktuell?

– Svaret från samtliga var 
att övergången sker inom 
tjugo år. Då är det hög tid att 
börja nu.

– Det finns ju inte någon 
industriell bioteknikanlägging 
som gör annat än läkemedel 
eller livsmedel i Sverige.

Harald Skogman var bl a 
med och utvecklade den s k 
Anamet-processen – en ana-
erob process för att rena av-
loppsvatten från sockerbruk, 
massabruk och livsmedelsin-
dustri som nu används över 
hela världen.

HANS BOK GER en bakgrund 
till den industriella biotekni-
ken (bl a berättar han varför 
BioGaia var tvungna att sälja 
sin fermentationsdel till No-
vozymes), den går igenom 
dagsläget i Sverige och utan-
för samt vad Sveriges före-
tag och staten bör göra nu.

 – Vill man läsa boken är 
det bara att höra av sig så 
skickar jag ett ex, säger  
Harald Skogman. BJ
(harald.skogman@telia.com) 

Indutriell bioteknik går ut på att framställa 
kemikalier, material och energi av förnybara 
råvaror med biotekniska processer.

Krävs mer  
Bioscience
Kommer nästa generations 
sekvensering och genterapi att 
kunna förbättra hälsa och öka 
livslängd lika dramatiskt under 
2000-talet som förbättringen vi 
såg under förra århundradet?

Den 7 november är det 
dags för Kemivärlden Biotechs 
möte Bioscience 2018 i Uppsa-
la Konsert och Kongress, nära 
till många av de viktiga läke-
medelsutvecklande och tek-
nikutvecklande bolagen inom 
svensk life science.

I år är ett av ämnena resul-
taten av 100 000 Genomes 
Project. Key note-talare är 
Joanne M Hackett, CCO  
Genomics England. Hon ska 
berätta om hur Genomics  
England redan satsar på att 
göra genomikbaserad vård till-
gänglig och vilka utmaningar 
man möter. En förutsättning 
är att skapa industrisamarbe-
ten, och det måste ske nu!

Bland talarna finns ock-
så Lotta Ljungqvist, vd för GE 
Norden och Brinton Seasho-
re Ludlow, SciLifeLab, som ska 
berätta om en ny cellbaserad 
plattform som kan lyfta preci-
sionsmedicin till en ny nivå.

Anmälan och program finns 
på http://bioscience2018.com

 KONFERENS 

 NY METOD 

Proteinrörelser i realtid
 PATENT 

Patentbeslut om CRISPR-Cas9
Den 10 september beslutade en amerikansk appelationsdomstol  
att döma till fördel för Broad Institute, MIT, i patentstriden om  
rättigheterna till gendesignmetoden CRISPR-Cas9.

Domen är ett nederlag för de båda forskarna Jennifer Doudna, 
University of California, Berkeley (UC),  och Emanuelle Charpentier, Max 
Planck-Institutet för infektionsbiologi, Berlin, som uppfunnit CRISPR 
och som stämt Broad Institute för patentintrång. Domen innebär att 
båda patenten nu gäller.

En forskargrupp under ledning av professor Yaowen Wu, nyli-
gen rekryterad till Kemiska institutionen, Umeå universitet, har 
utvecklat en helt ny metod som kallas multi-direktional aktivi-
tetskontroll, MAC. Systemet möjliggör observation av cellulära 
mekanismer och signaleringsvägar i realtid och under kontrollera-
de förhållanden. Forskarna kan studera flera cellsignaler samtidigt 
i olika cellområden, i levande celler. Man kan styra och studera  
aktiviteten hos proteiner eller organeller både kemiskt och genom 
ljusaktivering. (Applied Chemistry).

Harald  
Skogman.
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I år hölls sjätte omgång-
en av Nordic Life Science 
Days, SwedenBios årliga 
event för branschen, 
med ännu större fokus 
på partneringmöten.

 VI HAR TREDUBBLAT antalet 
partneringmöten sedan star-
ten och dubblat antalet dele-
gater. I år var det 1280 (1200) 
delegater från 40 länder, repre-
senterande ca 800 företag och 
det hölls 3000 (2500) partne-
ringmöten. Det är 30-minuter-
smötena i båsen här ute som är 
kärnan i NLSD. Dessutom har 
det blivit ett viktigt nätverks-
möte, säger Jonas Ekstrand,  
vd SwedenBio.

NÄR HAN KOM in som vd hös-
ten 2011 arrangerades ett 
årligt event med rubriken 
Life Science Investment Day 
Scandinavia. Våren 2012 i 
Malmö kom 400 delegater.

Året därpå ville man satsa 
större, men mitt i processen 

att locka ett större europeiskt 
partneringmöte till Sverige 
drog sig den amerikanska ar-
rangören ur och SwedenBio 
stod med ett bindande kon-
trakt på konferenslokaler.

– Vi blev tvungna att ta 
hand om det själva. Så till-
kom NLSD hösten 2013.

– Sedan dess har vi sett en 
fantastisk tillväxt i mötet. Vi 
gör ju detta för att öka anta-
let investeringar i svensk och 
nordisk life science och anta-
let finansierade samarbeten.

– Bilden jag har är att folk 
tycker om vårt arrangemang 
för att det är lagom stort, 
man känner sig välkommen, 
det är relevanta personer här 
och man möter bolag man 
inte möter någon annanstans.

– En kommentar jag fått är 
att mötet jämfört med Euro-
Bio t ex, är mer familjärt, mer 
"humane" var faktiskt uttryck-
et hen använde, säger vice vd/
policychef Helena Strigård.

– Vi har ett ansvar för att 
få det här att fungera som en 

nordisk plattform och där är 
det en del kvar att göra. Det 
är ett budskap vi vill få ut, 
understryker Jonas Ekstrand.

I framtiden vill Sweden-
Bio att NLSD ska lyfta fram 
branschens policyfrågor mer.

– Kan vi visa vad olika in-
satser kan ge tillbaka i värde 
för samhället är det ett starkt 
argument, säger Helena Stri-
gård, som har en bakgrund 
på finansdepartementet där 
hon jobbade med forskning & 
innovation och forskningspo-
litik under två olika finansmi-
nistrar.

VARFÖR BEHÖVER VI ett Testa 
center, varför är det bra med 
högkvalitativ forskning, etc.

– Får vi hit höjdare från ut-
landet som är intresserade av 
svensk/nordisk life science – 
och det är tillräckligt många 
för att jag ska kunna använ-
da det som en hävstång – då 
blir det en signal till svenska 
politiker också. (texten tidigare  
publicerad på webben). BJ

3000 möten på Nordic Life Science Days

12 bolag tävlade 
första kvällen av 
NLSDays 2018 
i Startup Chal-
lenge Award. Vin-
narna röstades 
fram av publiken. 
Gedea Biotech 
och Sigrid The-
rapeutics delade 
förstaplatsen; 
Akuru Pharma 
kom in trea.

 MILJÖ 

 MEKANOSENSORIK 

Lotta Sartz och Mattias Bäck-
ström, forskare i kemi vid Öre-
bro universitet har utvecklat 
en metod för att rena lakvat-
ten från gruvav-
fall och demon-
strerat den i en 
nedlagd gru-
va. Metoden 
förändrar ke-
min och gör det 
möjligt att be-
hålla slagghö-
garna istället 
för att täcka 
över dem eller 
sänka dem i en 
sjö. S k grön-
lutsslam pumpas ned i av-
fallshögarna och sänker pH på 
lakvatten avsevärt. Metoden 
har nu demonstrerats vid den 
nedlagda gruvan i Gladham-
mar med gott resultat.

Amerikanska forskare har ef-
ter 35 års letande identifierat 
nyckelproteiner i innerörats 
hårceller som kan konvertera 
ljud till elektriska signaler som 
hjärnan kan tolka. Forskarlaget 
vid Harvard Medical School 
rapporterar att de har bevis för 
att proteinet TMC1 utgör ba-
sen för hörande hos ryggrads-
djur. TMC1 och närbesläkta-
de TMC2 bildar ljudaktiverade 
porer genom vilka positivt lad-
dade joner flödar in i innerö-
rats hårceller. Med bl a kryo-
elektronmikroskopi har man 
fått fram strukturinformation. 
(Neuron; Corey/Holt)

Osurt lakvatten

Ljudprotein funnet

 LÄKEMEDEL 

Gifttrend 
I en översiktsartikel i tidskriften Science listas trender-
na mot en mer giftbaserad läkemedelsutveckling, gif-
ter som produceras av insekter, kräldjur och andra. Mer 
än 220 000 arter med gift har beskrivits och det handlar om extremt 
specifika föreningar, mycket lämpliga som läkemedelskandidater. Ett 
läkemedel baserat på en antidiabetisk peptid i gift från Gilamonstret 
(Heloderma suspectum) har godkänts av den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten. (Artikel: Venoms  to the rescue).

 SAMARBETE 

Ska öka säkerheten
Karolinska Institutet leder ett internationellt samarbetsprojekt 
för farmakovigilans – läkemedelssäkerhet – i fyra länder i öst-
ra Afrika. I projektet – PROFORMA – deltar också bl a forskare 
och experter från universitet och tillsynsmyndigheter i Etiopien, 
Kenya, Tanzania och Rwanda. Tillgången på läkemedel och vacciner 
har ökat i många afrikanska länder, men systemen för att obser-
vera effekter av behandlingar och rapportera biverkningar behö-
ver utvecklas.
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 Ilya Pharma utvecklar en 
ny typ av biologiskt läke-
medel. Idén kommer från 

Evelina Vågesjös doktorand-
projekt vid Uppsala universi-
tet, Institutionen för medi-
cinsk cellbiologi.

– Vi jobbade med ett protein, 
en s k kemokin och en typ av 
immunceller som betedde sig 
speciellt i skadad vävnad. De la 
sig längs med artärernas minsta 
förgreningar där de hjälper till 
med blodflödesreglering.

– Vi hittade ett sätt att 
överuttrycka en viss kemo- 
kin så att det blev fler immun-
celler och bättre blodflödes-
reglering. Det var runt 2010, 

och vi började läsa på om hur 
detta fungerar kliniskt och vid 
vilka sjukdomar som detta är 
viktigt.

– Att det var svårt förstod 
vi, men inte riktigt hur svårt.

I KONTAKT MED LÄKARE och 
kärlkirurger blev det klart att 
kroniska sår är ett stort pro-
blem.

Idén man satsade på var att 
designa om leveranssystemet 
av kemokiner. Metodiken blev 
att sätta in genen för den hu-
mana kemokinen i en mjölksy-
rabakterie.

– Jag hade gått en sommar-
kurs i bioentreprenörskap och 

var verkligen inne på patent. 
Vi fick hjälp av Uppsala Uni-
versitet Innovation att designa 
strategin för IP.

Råden de fick var att byg-
ga upp en portfölj med flera 
bakteriestammar och olika 
kemokiner, en teknologiplatt-
form.

– Vi följde råden och fick 
efter några år jättefina data på 
accelererad sårläkning i möss. 
Därefter har vi visat att det 
fungerar i flera modeller men 
bara på akuta sår. Det sak-
nas prekliniska modeller för 
kroniska sår men baserat på 
publicerade data är det logiskt 
att vår produkt skulle kunna 

bryta balansen och starta läk-
ningsprocessen även i kronis-
ka sår. Det är målet.

MJÖLKSYRABAKTERIERNA 
aktiveras med en buffert och 
läggs på såret. Efter en timme 
finns nästan inga bakterier 
kvar. De trivs inte i sårmiljön. 
Att producera stora mängder 
kemokiner tar också mycket av 
deras energi.

– Kontinuerlig produktion 
av kemokinen är avgörande ef-
tersom substansen har väldigt 
kort halveringstid.

Dessutom visade det sig att 
det blev synergieffekter med 
mjölksyran.

Utvecklar nytt biologiskt läkemedel

EVELINA Vågesjös resa med bolaget Ilya Pharma, där hon är vd, har gått väldigt 
snabbt det senaste året, men det ligger mycket arbete bakom.

T E X T  BOEL JÖNSSON

Frystorkade bakterer som kvicknar till 
när de blandas med en buffertlösning och 
läggs i såret för att producera den läkande 
kemokinen. Till fas II-prövningen ska en 
spruta med två fack tas fram. Då blandas 
bakterier och buffert när den trycks ihop.

Mjölksyrabakterier.
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pKemokiner
Kemokiner är en typ av cytokin-
er – proteiner som har kemotaktis-
ka egenskaper i kroppen. De har till 
uppgift att vid en infektion eller ska-
da locka till sig och aktivera leukocy-
ter. Det gör de genom att skapa en 
lokal gradient som guidar leukocy-
terna mot inflammationshärden, en 
process kallad kemotaxi.

pIlya Pharma
Ilya Pharma grundades 2016 av Eve-
lina Vågesjö, Mia Phillipson, Stefan 
Roos och Göran Beijer.

Läkemedelskandidaten är levande 
mjölksyrabakterier, frystorkade, som 
i sår producerar ett sårläkningspro-
tein som accelererar sårläkning.

Fick 30 miljoner kronor från Hori-
zon 2020 år 2017.

Tog in lika mycket i en emission ti-
digare i år. Medlen ska användas till 
den första kliniska studien på friska 
frivilliga våren 2019 och för planering 
av en fas II-studie.

XXXXXXXXXNYHETER  

– Vi fick hjälp av några bio-
kemister att se att den lilla 
pH-sänkningen inhiberade 
enzym som annars klyver och 
bryter ned kemokinen.

Evelina Vågesjö skrattar lite 
när hon säger att det tog tre år 
innan de förstod att det var ett 
läkemedel de hade utvecklat.

Myndigheterna har också 
anpassat sig efter att levande 
bakterier kan vara ett läke-
medel och det har kommit ett 
nytt medicintekniskt direktiv.

I OCH MED STARTEN AV läke-
medelsutvecklingen startades 
bolaget.

– Det är fantastiskt hur 
snabbt det har gått.

För ett år sedan fanns inga 
anställda och ingen lön betala-
des ut. Nu är det åtta anställda 
och sju konsulter som jobbar i 
bolaget.

– Allt är styrt efter projek-
tet, inte efter organisationen. 
Det är som ett stort FoU-pro-
jekt, med olika aktörer varje 
månad.

– Utgångspunkten är att den 
som gör en uppgift bäst ska 
utföra den och det kan vara en 
konsult, en forskare eller ett 
annat labb. Det är verkligen ett 
virtuellt expertkluster med hög 

kunskapsnivå som samarbetar 
under begränsad tid.

– Vårt sätt att arbeta har 
också gett projektet fart. Vi 
började utvecklingsarbetet in 
vivo och hoppade över tre år  
av in vitro-studier eftersom  
vi redan hade mekanismen.

– DET VAR NOG bra att vi inte 
riktigt förstod hur mycket 
jobb som krävs för att utveckla 
ett nytt läkemedel. Men det 
går väldigt bra.

Nästa steg är GMP-tillverk-
ning av bakterierna för klinis-
ka studier. Uppdraget ligger 
nu hos ett CMO-bolag i EU. 
Men dessutom körs proces-
sen i full skala ett par gång-
er i nyöppnade TestaCenter i 
Uppsala.

–  Det har hjälpt oss att 
sänka risken i vårt projekt 
och därmed också snabbat på 
vår resa mot kliniska pröv-
ningar och det har även hjälpt 
oss att säkra finansiering till 
projektet.

EVELINA VÅGESJÖ VILL BYGGA 
och behålla kunskapen om 
tillverkningsprocessen i före-
taget även om delar av arbetet 
läggs ut.

Hon har fortfarande kvar 
lite forskning vid UU.

– Men tiden räcker inte till. 
Nu har bolaget också sam-
verkansavtal med Uppsa-
la universitet med min förra 
handledare som också är CSO 
i företaget och med SLU om 
mikrobiologin.

– Det är coolt att bygga  
upp företagsstrukturen så  
att den ska fungera. En väldigt 
betydelsefull del är den regu-
latoriska.

Bolaget har lyckats knyta 
tre seniora konsulter till sig 
med lång erfarenhet inom  
respektive toxikologi/kemi,  
läkemedelsdokumentation  
för ATMP och industrialise-
ring av bioprocesser.

– De har kunnat möta vårt 
projekt i rätt stadium. KB

L
Baserat på publicerade data är  
det logiskt att vår produkt skulle 
kunna bryta balansen.

Evelina Vågesjö presenterade 
sitt bolag på årets Nordic Life 
Science Days och fick mycket 
uppmärksamhet.
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Kontakt:  
maria.eriksson@nordiskemedier.se 

Dags att boka våra 
event för 2019

3 april, Medicon Valley Alliance 
Köpenhamn/Örestad 

4 april, Medicon Village, Lund

7 november, Arlandia 

 10 december, Stockholm Waterfront  

17 december, Stockholm Waterfront Congress Centre
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LABB&ANALYS

– Huvudspåret i institutets forskning 
är att studera hur livsmedelskomponenter 
påverkar hälsan.

De senaste tio åren har Carolina Simó 
specialiserat sig på metabolomik, det vill 
säga dvs att analysera metabolom (mole-
kylära metaboliter) hos biologiska system.

– Jag gör metabolomik och även proteo-
mik från cellkulturer och från biologiska 
prover bl a olika kroppsvätskor i projekt där 
vi letar biomarkörer för sjukdomar eller  
effekter av olika livsmedelskomponenter.
– Det är ett väldigt spännande område.

NU HAR HON OCH KOLLEGAN lyckats få ett 
eget anslag på 130 000 euro från från CSIC 
för ett treårigt projekt (Research on new 
food ingredients with modulating activity 
of gut microbial metabolism related with 
atherosclerosis development).Vissa mikroor-
ganismer i tarmen kan metabolisera mat-
komponenter som L-karnitin (finns mycket 
i kött) och kolin (bl a i ägg). Resultatet blir 
trimetylamin (TMA), som i levern oxideras 
till trimetylaminoxid (TMAO). I 2011 upp-
täcktes att TMAO relateras till utvecklingen 

av åderförkalkning (ateroskleros).
– Om vi kan påverka mikrobiotan t ex 

med ett extrakt av hälsosamma livsmedel 
och hämma produktionen av TMA kan det 
kanske påverka utvecklingen av ateroskle-
ros, säger Carolina Simó.

HUR STOR INVERKAN TMA har i sjukdoms-
utvecklingen är inte känt. Däremot vet 
man att den genetiska komponenten i 
sjukdomen är mycket liten. Viktigast är 
miljöfaktorer som föroreningar, rökning, 
motion och kost.

– Vi vill hitta bioaktiva föreningar som 
påverkar den metabola aktiviteten hos de 
TMA-producerande mikroorganismerna.

I 2015, fann forskare att 3,3-dimetylbu-
tanol - en alkohol man kan hitta i olivolja 
- kan inhibera bakteriell metabolism som 
producerar TMA el metabolismo bacteri-
ano de producción de TMA bakteriell pro-
duktionen av TMA i möss.– Mikrobiotan 
är ett väldigt komplext system som utför 
olika funktioner, inte bara på metabolisk-
nivå, utan också på fysiologisk och im-
munsystemsnivå, säger  Carolina Simó. P

Forskning trots tuffa villkor
Treårigt projekt

Carolina Simó är analytisk 
kemist, specialiserad på 

metabolomik och forskar om 
tarmmikrobiotan. Som yngre 

forskare i Spanien kämpar 
hon med tuffa villkor.

T E X T BOEL JÖNSSON

Carolina Simó besökte 
Sverige i juni som 
inbjuden talare på 
det första nationella 
kemimötet i Lund för 
att berätta om sin 
forskning.

 I början av 2017 tog hon och en fors-
karkollega, Virginia García, steget 
att starta en egen grupp. Det var  
inte lätt, säger hon, men nödvändigt.
I juni besökte hon Sverige som inbju-

den talare på det första nationella kemimö-
tet i Lund för att berätta om sin forskning.

Carolina Simó ser ung ut men är en er-
faren forskare och arbetar sedan år 2000 
vid Institutet för Livsmedelsforskning 
(CIAL) från den spanska motsvarigheten 
till Vetenskapsrådet (CSIC) i Madrid; fast 
anställd sedan 2007.

LABB&ANALYS
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event för 2019

3 april, Medicon Valley Alliance 
Köpenhamn/Örestad 

4 april, Medicon Village, Lund

7 november, Arlandia 

 10 december, Stockholm Waterfront  

17 december, Stockholm Waterfront Congress Centre



14KEMIVÄRLDEN BIOTECH KEMISK TIDSKRIFT / SEPTEMBER  2018 # 6

Det känns som en nästan övermäktig uppgift att forska 
på ett sådant komplext biologiskt jättesystem?
– Ja, det är en stor uppgift och därför använder vi 
omik-teknologi; metagenomik, metaproteomik och 
metametabolomik.

– Vår hypotes är att det finns naturliga äm-
nen som kan inhibera bakteriell omvandlingen av 
L-karnitin till TMA. Vi ska screena naturliga sub-
stanser och samarbetar med forskare på institutet 
som extraherar ämnen från naturliga källor med 
superkritisk och trycksatt vätskeextraktion.

Ett otestat extrakt kan inte ges till människor. Is-
tället ska man mata en gastrointestinal simulator, en 
konstgjord mag-tarmkanal med extrakt. Sedan un-
dersöks effekten på tarmfloran med omik- teknologi.

– I samarbete med flera spanska sjukhus, ska 
vi ska ympa den gastrointestinala simulatorn med 
tarmbakterier från personer som har ateroskleros.

– Kan vi sedan inhibera TMA-produktionen i  
simulatorn är det ett bra resultat. Nästa steg är test 
på djurmodeller. Till tester på människa är det långt.

Hur väljs ämnena som ska screenas?
– Vi söker i litteraturen efter ämnen som har visat 
anti-aterosklerotisk effekt, även om vi inte vet om 
det är TMA-vägen de använder.

Granatäpple, klorofyll, curcumin är exempel. Det 
finns studier som visar att personer som följer med-
elhavsdiet har lägre nivåer av TMAO i blodplasma.

– Men vi vet ju inte vilken kostkomponent det är 
och kosten är inte den enda miljöfaktorn som påver-
kar oss.

– DET ÄR VAD VI FÖRSÖKER GÖRA. Men det är inte 
lätt i Spanien, inte bara när det gäller anslag.

– I en stor forskargrupp med strikt hierarki är 
det väldigt svårt att utveckla sin forskning. Vad jag 
har sett av förhållandena i Sverige är att det är helt 
annorlunda. Här vill man att du ska skapa din egen 
grupp, bli självständig. De startar eget nu, men de 
får göra det från ett tomt laboratorium. Carolina 
ansvarar för att bygga upp kromatografi, kapilläre-
lektrofores- och masspektrometriutrustningen. 

p Ordförklaring
P  Mikrobiota:  

Alla mikroorganismer 
– floran – inom en viss 
nisch, t ex i tarmen

P  Mikrobiom:  
Alla gener tillhörande 
mikroorganismerna  
inom en viss biologisk 
nisch, t ex i tarmen.

Ett otestat extrakt kan 
inte ges till människor. 
Istället ska man mata 
en gastrointestinal 
simulator, en konstgjord 
mag-tarmkanal med 
extrakten.

LABB&ANALYS

De startar eget nu, men de får göra det från ett tomt 
laboratorium.

Det är en svår process då det finns inte något bra 
system i Spanien för att till exempel finansiera ett 
nytt labb. I juni fick Spanien en ny regering och det 
finns förhoppningar att den ska satsa mer på forsk-
ning och utbildning.

Ett annat problem är att unga (forskare) lämnar 
landet. Även om regeringen betalar för doktorand-
utbildning eller två års postdok är resurserna myck-
et begränsade efter det.

– Det är synd för vi behöver folk som redan har 
en utbildning för att fylla på forskargrupper eller 
för att starta egna.

DET SPANSKA SYSTEMET gör det också svårt för 
forskare med fast anställning att gästforska.

– Men det är avgörande för forskningen att man 
kommer ut och lär sig nya saker, får nya idéer.

Carolina Simó gjorde två års postdok  
i Italien och konstaterar att problemen är  
likartade där.

Hon ser stora skillnader mot hur det fungerar på 
svenska universitet och hur spanska kollegor har 
kunnat starta egna grupper här och är imponerad 
av de gemensamma laboratorierna vid Lunds uni-
versitet, för t ex masspektrometri.

– Visst, du får betala för förbrukningsvaror,  
men vi har ingenting sådant och när vi lämnade 
den stora gruppen hade vi ingen tillgång till deras 
utrustning.

– Som tur är kan vi starta nya samarbeten, och 
lösa en del av problemet.

– Vi är väldigt nöjda med vår nya situation. Nu 
kan jag bestämma att jag ska åka på en konferens 
eller starta ett samarbete. Det är svårt att förklara 
hur fantastiskt det känns, säger hon. KB
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EXPAND YOUR OWN WAY OF THINKING.  
REGISTER TODAY. 

www.nanoforum2018.com

We are proud to introduce  
JONATHAN MACDONALD as Key 
Note Speaker on Future Business 
Models at NanoForum 2018. 

Jonathan MacDonald is one of the few individuals in the world that 
companies like Google, Apple, P&G, Unilever, Nestlé, Microsoft and 
IKEA trust to challenge their thinking and provide new perspectives 
on the topics of disruptive innovation, future trends and how to use 
change to fuel outstanding business and personal success.

V
METALLER,MINERALER mm med mer än 1700 kunderMINERALER, mm med mer än 1700  

iirdenNorden

Box 54, S-693 21 Degerfors, Tel 0586-47406,Box 54, S 693 21 Degerfors, Tel 0586 47406,
www.degerforslab.se,   info@degerforslab.se DEGERFORS LABORATORIUM AB

D-LAB,  Ackrediterad för KEMISK ANALYS AV  METALLER, 
MINERALER mm med mer än 1700 kunder i Norden

VARFÖR VÄNTA PÅ SVAR!
SVAR PÅ DAGEN TILL 

MINERALER, mm med mer än 1700 kunder i Norden

Sänk era kostnader, Outsourca,
E E d t l b

MARKNADENS LÄGSTA PRIS

En av Europas modernaste lab

Box 54, S-693 21 Degerfors, Tel 0586-47406,Box 54, S 693 21 Degerfors, Tel 0586 47406,
www.degerforslab.se,   info@degerforslab.se DEGERFORS LABORATORIUM AB
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Vid Umeå universitetet har två årskullar studenter i organisk kemi  
fått prova på s k flippad undervisning. Här beskriver didaktikforskaren 
Karolina Broman hur det går till.

TEXT BOEL JÖNSSON

Kan f lippad  
undervisning  
hjälpa studenter?

Innan studenterna  
kommer till universitetet  
ser de en inspelad föreläs-
ningsfilm. Ofta får de också 
svara på enklare online-upp-
gifter (quiz) för att visa att de 
sett filmen.

UTBILDNING
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 Kurser på universitetsnivå i organisk 
kemi har av studenter i alla tider upp-
fattats som svåra och innehållsrika. 
Samtidigt har de ekonomiska förut-
sättningarna för undervisning blivit 

sämre vilket gör att det inte finns möjlighet att läg-
ga ut lika mycket undervisningstid med studenterna 
som man hade förr.

Ett försök att bemöta dessa utmaningar görs vid 
Umeå universitet där en grupp lärare och forska-
re arbetat tillsammans med att utveckla undervis-
ningen av grundkursen i organisk kemi.

Dan Johnels är professor vid Kemiska institutio-
nen vid Umeå universitet och har undervisat i or-
ganisk kemi mer än 20 år. För två år sedan började 
han och undertecknad, lektor i kemididaktik vid 
samma universitet, att samarbeta för att utveckla 
undervisningsmetoderna på kursen.

UTGÅNGSPUNKTEN VAR dels att öka genomström-
ningen med högre resultat, dels att få studenterna 
mer positiva till kursen.

Så kallad flippad undervisning (eng: flipped 
teaching eller flipped learning) går ut på att man 
vänder på metoden att undervisa. Konventionell 
undervisning vid universitet har inneburit att stu-
denter kommer till en föreläsningssal där en lärare 
håller föreläsning och sedan går studenterna hem 
och arbetar med uppgifter och läsning.

I föreläsningssalen har det historiskt ofta varit 
en envägskommunikation där studenterna inte varit 
speciellt aktiva.

DEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA och kemididak-
tiska forskningen visar att detta undervisningssätt 
sällan är effektivt, det går inte så enkelt att överföra 
kunskaper.

Den som ska lära sig något behöver arbeta, gärna 
tillsammans med andra, och på så sätt lära sig själv. 
Viktig är dock lärarens roll, att det finns någon på 
plats som faktiskt kan det studenterna ska lära sig. 
Där har det också varit problematiskt att studenter 
ofta suttit hemma ensamma efter föreläsningar och 
försökt lösa uppgifter utan bollplank.

Genom flippad undervisning vrider man hela si-
tuationen. Innan studenterna kommer till universi-
tetet ser de en inspelad föreläsningsfilm, ofta får de 
också svara på enklare online-uppgifter (quiz) för 
att visa att de sett filmen. När studenterna sedan 
kommer till universitetet används tiden åt att till-
sammans arbeta med problemlösning i grupp.

Läraren finns med, ytterst delaktig, och hjälper 
studenterna i processen genom att ge ledtrådar till 
problemen. Detta har från min forskning visat sig 
vara effektivt för gymnasieelever i kemi och testas 
nu på universitetsstudenter.

TVÅ OMGÅNGAR STUDENTER har följts under 2017 
och 2018, både kvantitativt med enkäter och ge-
nom att analysera tentamensresultat samt hur 
studenterna använt onlinematerialet (exempelvis 
föreläsningsfilmer och quizuppgifter) via lärpor-
talen, men också kvalitativt genom observationer 
och intervjuer.

Studenterna, främst blivande ingenjörer, har 
varit positivt inställda till detta nya undervis-

ningssätt, deras intresse för organisk kemi har 
ökat under kursens gång. Kursutvärderingarna 
har också visat att de är mer nöjda med kursen än 
tidigare kullar. Efter analys av lärportalens mate-
rial, visar det sig att studenterna använt föreläs-
ningsfilmerna och svarat på quizfrågorna innan 
undervisningspasset. Ett av skälen till detta var 
att godkända quizuppgifter gav några bonuspoäng 
till tentamen, något som studenterna i intervjuer-
na underströk motiverade dem att se filmerna och 
lösa quizzen. I intervjuerna blev det också uppen-
bart att föreläsningsfilmerna uppskattades av de 
flesta studenterna.

EN AV FÖRDELARNA SOM FLERA studenter lyfte fram 
var att det gick att ”stoppa läraren” när man inte 
förstod och det gick då att kolla upp sådant man 
inte begrep. Det blev också tydligt att Google var 
lösningen för studenterna. Det var få som menade 
att man använde kursboken för att söka fakta.  
Däremot var det många som Googlade det man  
inte kunde.

Studenterna uppskattade också att passen på 
universitetet var öppna för samarbete och frågor. 
Läraren fanns hela tiden tillgänglig och gick runt 
och hjälpte studenterna, som i grupper arbetade 
med problem knutna till den föreläsningsfilm man 
sett dagen innan.

Här ansåg studenterna att det var skönt att man 
vågade ställa alla typer av frågor till läraren. Under 
en föreläsning vill man inte ställa frågor som kan 
uppfattas ”dumma”.

DE STUDENTER SOM VAR MER negativa till detta nya 
undervisningsupplägg menade att flippad under-
visning skapar stress. Man blir stressad av att man 
både ska se föreläsningsfilmer, lösa quizuppgifter, 
läsa boken, lösa problem.

Samtidigt har det flippade upplägget fått studen-
terna att jobba hårdare, något som kursens ansvariga 
anser vara positivt. Det finns fortfarande studenter 
som tycker att det är stressigt och mycket att göra 
men ändå inte lägger ned 40 timmar på sina hel-
tidsstudier.

Flippad undervisning kan därmed vara ett sätt 
att få studenterna att arbeta hårdare och därmed 
lyckas bättre med kursen.

I ANDRA OMGÅNGEN av den flippade kursen i orga-
nisk kemi utvecklades projektet genom att ännu ett 
digitalt moment infördes, nämligen att studenterna 
fick träna sin spatiala förmåga (växlingen mellan 
2D och 3D) genom att studera molekyler med hjälp 
av Virtual Reality (VR). Detta projekt kommer att 
beskrivas i kommande nummer av Kemivärlden 
Biotech. KB

Karolina Broman.

L
Kursutvärderingarna  
har visat att de är mer nöjda  
med kursen.
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Jacob Berzelius:
En man med både  
hjärta och hjärna
I en ny bok får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära 
känna honom som människa, aktad kulturkritiker och engagerad 
medmänniska. Här berättar författaren själv om boken.

NY BOK

 Jacob Berzelius (1779–1848) lysande insat-
ser inom den kemiska vetenskapen har 
beskrivits i en mångfald avhandlingar och 
artiklar genom åren. Han kunde med sitt 
goda omdöme och sina gedigna kunskaper 

i förening med god forskningsmetodik, livliga ve-
tenskapliga diskussioner och ett tvärvetenskapligt 
synsätt framgångsrikt vägleda vetenskapen till allt 
större landvinningar.

MEN VEM VAR EGENTLIGEN denna vetenskapsman? 
Till hjälp att besvara denna fråga tar vi hans ung-
doms verk och hans personliga korrespondens med 
den närmaste vän- och släktkretsen.

I den nyligen utkomna boken Jacob Berzelius 
– Klarhet och Sanning – Människan bakom de 
vetenskapliga framgångarna vävs den framstående 
kemistens vetenskapliga verksamhet samman med 
hans liv och umgänge. Genom den stora samlingen 
bevarade små noteringar, brev och reseanteckning-
ar – både personliga och vetenskapliga – får vi följa 
Berzelius från barndomsåren och lära känna honom 
som människa. Fram träder inte bara en eldsjäl i det 
vetenskapliga arbetet utan också en aktad kulturkri-
tiker och engagerad medmänniska. Hans valspråk i 
Svenska Akademien var ”Klarhet och Sanning”, ett 
motto som präglade hela hans gärning.

BOKEN KOMPLETTERAR REDAN utgivna reseberättel-
ser och brevsamlingar, där de senare breven mes-
tadels var ställda till hans vetenskapliga vänner. 
Hans skildringar kallades av vännerna för deliciœ 
Berzelianœ, ty, skrev vännen Carl Palmstedt, ”Din 
Journal är i litterärt afseende att jämföra med en 
stor krokan, betäckt med det sötaste Karamell-lock. 
Skicka oss snart ännu en Colonnad af denna pryd-
nad på själens kalasbord!”

Breven som skickades till den intima vänkret-
sen uppvisar en mera lättsam, underhållande och 
personlig stil. Berzelius kontaktnät inom vetenska-
pen var stor. Han kunde obekymrad delta i dräpande 

Jacob Berzelius, 
fotogravyr av 
daguerrreotyp 
tagen 1845 av 
L. Mitscherlich i 
Berlin. Centrum för 
vetenskapshistoria, 
Kungl. Vetenskap-
sakademien.
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JAN TROFAST, tekn dr organisk kemi, vetenskaplig rådgivare inom life 
science, kemihistoriker med inriktning på J Berzelius .
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p Hela 
kemin
P Berzelius veten-
skapliga produktion 
omfattade hela  
kemins område  
och här några av  
de viktigare:
P Fundamentala  
och noggranna ex-
perimentalunder-
sökningar
P Läran om de  
bestämda  
proportionerna
Symbol- och nom-
enklatursystem
P Nya grundämnen 
(Ce, Se, Si, Zr, Th)
P Klarhet och lätt-
fattlighet i ett kri-
tiskt författarskap
P Nya och övergri-
pande begrepp (iso-
meri, katalys m.m.)
P I årsberättelser  
kritiskt sammanfat-
tande av det gångna 
årets framsteg inom 
den kemiska  
vetenskapen
P Banbrytande  
insatser inom djur-
kemin (biokemin)

p Därför en bok om människan 
Berzelius
Jacob Berzelius är inte  bortglömd. Gator, parker och 
laboratorier bär hans namn. Trots det är hans insat-
ser förvånansvärt lite kända bland allmänheten, inte 
minst jämfört med Carl von Linné. Hans personli-
ga karaktär ännu mindre. På vilket sätt påverkade en 
svår uppväxt hans liv?

Över fyrtio års studier av Jacob Berzelius har 
gjort det möjligt att försöka belysa människan bak-
om vetenskapen. En förutsättning har varit tillgång 
till den mera familjära korrespondensen och bevara-
de handlingar av den intimaste vänkretsen, handling-
ar som tidigare varit otillgängliga.

Vi möter inte bara den strikte vetenskapsmannen 
utan också den ömme, humoristiske och omtänksam-
me maken. Genom hans berömmelse får vi också på 
nära håll ta del av den tidens samhällsliv. Med ett unikt 
och omfattande bildmaterial blir händelserna levande 
för oss. Många porträtt har gjorts, men på daguerreo-
typerna ser vi honom precis som han såg ut.

sammanstötningar inom sin vetenskap, men inom det 
sociala privatlivet var säkerheten mindre och antalet 
nära vänner begränsat. Bland de allra närmaste fanns 
assessorn Johan Gottlieb Gahn, professorn Carl Palm-
stedt, excellensen Hans Gabriel Trolle Wachtmeister 
och statsrådet Gabriel Poppius med familj.

ANTECKNINGARNA FRÅN RESORNA under 1830- och 
1840-talen blir en fortsättning av beskrivningarna 
från den utländska resan 1818/1819 till England och 
Frankrike och visar hur de sociala förändringarna 
i Berzelius liv påverkade hans sätt att uppleva hän-
delserna under resorna. I familjen Poppius blev han 
som en familjemedlem, inte minst efter giftermålet 
med husets äldsta dotter Elisabeth (Betty) år 1835.

BREVEN TILL HUSTRUN är skrivna under rekreations- 
eller vetenskapliga resor och vi finner där den ömme 
och omtänksamme maken, en bild vi inte mött tidiga-
re. Breven avspeglar en harmoni och glädje i person-
liga delar, men ger åter en inblick i Berzelius sätt att 
skildra vardagshändelser, inte minst under sina resor.

Flera resor gjordes i sällskap med hustrun Betty 
och då blev det ”Mamma Gustafva” som fick höra 
om inträffade glädjeämnen och missöden. Resebe-
skrivningarna till svärmor Gustafva Poppius är väl 
formulerade, uttömmande och roliga. De blir också 
en tidsskildring om människors öden och samhäl-
lets funktioner.

Vi följer Berzelius på naturforskarmötena i 
Köpenhamn (1840, 1847) och Oslo (1844), under 
triumfresan i Tyskland 1845 i mötena med sina 
vetenskapliga vänner, kungligheter, Jenny Lind, in-
vigningen av Beethovenstatyn i Bonn, hans första 
tågresa, ångbåtsfärderna och inte minst närvaron i 
mängden middagar och kalas. Vi får ta del av hans 
testamente och bouppteckning och de ärebetygelser 
han erhöll vid sin bortgång.

TYPISKT FÖR BERZELIUS skrivande av resejournalerna 
var att han vävde in små anekdoter eller händelser 

av mindre betydelse, men som många gånger roade 
eller irriterade honom. Så ombads han till exempel 
att i fickan transportera en, som det visade sig otät 
flaska med en växtsubstans som skulle analyseras. 
Stanken av innehållet satte sig i kläderna och han 
fick därför direkt en förklaring till varför man ”öf-
versatt Chemie på svenska till Lortkokare”.

I mars 1827 samlades vännerna för att avtäcka en 
målning av Berzelius och dikterna och vinet flödade 
vid den efterföljande middagen hos krögaren J. Carl 
Löfgren på Munkbron, så att Berzelius kommentera-
de att här ”söps ganska förtvifladt” enligt en bevarad 
krognota (21 flaskor vin och champagne till 15 perso-
ner plus 1 krus seltzervatten; det senare förmodligen 
till Berzelius själv). Ett utdrag lyder:

Skål Berzelius! Må du lefva,
Pröfva vår planets natur
Och i vetenskapens ur
Länge låta hjulen vefva!
Njut af samtida nationer,
Ryktets loford, ärans lott,
Lyckan mot förtjensten blott
i bestämda proportioner.
Sveriges Davy, Klaproth, Haller!
Ärans prismer är ej allt.
Vänskap är ett basiskt salt
Med de skönaste kristaller.

INFÖR HANS GIFTERMÅL 1835 med Betty Poppius 
hade en dikt skrivits med titeln ”Herr Professor 
Berzelius befordran till fästman med tour och  
befordringsrätt på det ägta ståndet”. Han trivdes  
väl med det nya livet som följde och många är hans 
på små lappar skrivna meddelanden till hustrun:
Jag kokar och silar och rustar
Jag längtar och svettar och pustar
Och får ingen ro.
Jag läskar min strupe med vatten,
Sofver af ledsnad om natten
I gräsänklings bo.

I korrespondensen mellan Berzelius och medlemmar-
na av familjen Poppius under hans resor framträder 
bilden av den godhjärtade och intellektuelle Berzelius 
– en man med både hjärta och hjärna. Den konserva-
tive politikern August von Hartmansdorff avslutade 
en längre tidningsartikel i samband med firandet av 
25-årsdagen den 11 november 1843 av Jacob Berzelius 
tillträde som Vetenskapsakademiens sekreterare:

Måtte vi länge få behålla honom ibland oss, ty den 
dag skall komma, då våra barn skola afunda oss, att 
hafva känt, eller blott sett, Berzelius.

Boken (654 sidor, 115 bilder) kan beställas på bok-
förlaget Fri Tankes hemsida (fritanke.se) till priset av 
269 kr plus frakt. KB

"Då min skål dracks frambars till mig en pokal af Glas af ¾ alns 
höjd, om ej mer, fylld med champagnevin". Glaspokalen som  
Berzelius fick i Franzensbad den 3 augusti 1845. På locket  
finns de kemiska symbolerna för de då kända grundämnena  
inristade med sina masstal (O = 10). Över templet är  
inristat formlerna för carbonas lithicus, carbonas  
stronticus, muriatico carbonicum, phosphas calcicus  
och phosphas bialuminicus (se J. Jacob Berzelius,  
Lehrbuch der Chemie, bd V, (1836), 129-433). Centrum  
för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. Fo
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Vill dela med sig 
av erfarenheter
 Innan dess var han chef för forskningen på ett 

annat stort läkemedelsbolag, AstraZeneca, 
under tio år.
– Jag har haft en fantastisk resa på Lilly. Ett 
antal nya produkter har gjort att aktien har 

drygt tredubblats i värde under den perioden.

Hur mycket tar du åt dig av det faktum att det gått bra?
– Det är ett lagarbete men visst är jag stolt över att 
vissa satsningar har visat sig gå hem. Att Lilly är  
tillbaka inom diabetes t ex.

Man hade nästan gett området till det danska  
läkemedelsbolaget Novo Nordisk under en period för 
att satsa på psykofarmaka (t ex Prozac och Zyprexa) 
som har betydligt högre vinstmarginaler än insulin.

Men de första åren Jan Lundberg var på Lilly fal-
lerade de flesta fas III-program inom CNS-läkeme-
del och då går det inte att skylla på företrädaren.

– Så fort du träder in i ett jobb är du ansvarig. Men 
min chef, han var både vd och styrelseordförande, 
hade en långsiktig plan och trodde på forskningen.

STRATEGIN BLEV ATT ÄVEN SATSA på andra områden 
där det fanns bättre tidiga, kliniska resultat, t ex im-
munologi och diabetes.

Jan Lundberg tror att hans erfarenheter från 
AstraZeneca inom det metabola området hjälpte till 
att ingå en viktig allians med Boehringer Ingelheim 
och få tillgång till deras orala diabetesmedel (typ 
2-diabetes). I utbyte fick Boehringer Ingelheim  
tillgång till några tidiga diabetesprojekt hos Lilly.

Empagliflozin, en s k SGLT2-hämmare, är en av 
substanserna han syftar på, ett piller man tar varje 
dag som hindrar upptag av glukos i njurarna. Den 
hamnar i urinen istället. Eventuella biverkningar 
menar han är förhållandevis lindriga.

– Anmärkningsvärt är att medlet hos diabetiker 
visar sig kraftigt minska risken att avlida p g a kar-
diovaskulära komplikationer, vilket var en sekundär 
observation i studierna. Risken för njurskada mins-
kade också.

– Detta är ett exempel på hur viktigt det är att 
granska kliniska resultat för det finns mycket mer att 
hitta om man verkligen tittar noga.

ETT ANNAT PROJEKT Jan Lundberg säger att han är 
nöjd med är det som blev läkemedlet dulaglutid, ett 

injektionsläkemedel för diabetiker som gör att be-
tacellerna i bukspottkörteln stimuleras att utsöndra 
mer insulin.

– Det var ett viktigt beslut att vi skulle satsa på den 
substansen – ett internt projekt som vi trodde mer  
på än den vi hade ihop med en partner (Amylin, som 
sedan köptes av BMS och därefter av AstraZeneca).

Det är nu en av Lilllys största produkter som sålde 
för tre miljarder dollar förra året.

NÄR HAN KOM TILL LILLY fick han höra historien om 
hur insulin upptäcktes.

– Jag trodde det var Novo Nordisk som upptäckte 
insulin.

Men där är historien att det var Eli Lilly som 
plockade upp Banting och Bests upptäckt vid Toron-
touniversitetet runt 1920 och startade storskalig 
insulinrening. Avtalet med forskarna innebar att 
Lilly måste dela med sig av metoden, bl a till Novo 
Nordisk.

– Det har alltid varit en tävling 
mellan Novo och Lilly, och som nu är 
igång igen. Jag tycker absolut att det 
är bra med konkurrens för patien-
ternas del; både kvalitetsmässigt och 
prismässigt.

HANS FÖRSTA UPPDRAG på dåvaran-
de Astra 1996 var att åka till Boston 
och bygga upp en ny forskningsen-
het. De var ett av de första läkeme-
dedelsbolagen som etablerade sig 
där. Arbetsledningen med vd Håkan 
Mogren åkte dit och köpte mark. Det 
fanns väldigt gott om pengar tack 
vare intäkterna från magsårsmedici-
nen Losec.

Han tycker det var en fantastisk tid, men att man 
inte bör ha för mycket resurser.

– Man måste fokusera också och ha press på sig.
– Vad Lilly gick ut med 2014, var målet att under 

en tioårsperiod lansera 20 nya substanser vilket är 
unikt i industrin. Ingen har lyckats med det tidigare.

Läkemedlen måste vara godkända av FDA och 
komma ut på marknaden. De första fem åren har  
vi lanserat 10 nya läkemedel. Sedan får vi se om de 
klarar tio till kommande fem år.

INTERVJU

I juni gick Jan Lundberg i pension efter nästan nio 
år som chef för både forskning och utveckling på det 
amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly & Company 
(i texten kallat Lilly).  Tex t BOEL JÖNSSON

L
Läkemedelsföretagen 
har andra områden 
som genererar stora 
vinster och det är ett 
sätt att betala tillbaka 
till samhället.
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P

Jan Lundberg tillbringar mycket tid i  
naturen; vandrar, åker skidor och fiskar.

P

EFTERSOM JAN LUNDBERG HAR lämnat företaget kan 
han kosta på sig att vara självkritisk och peka på om-
råden där bolaget misslyckats.

– Tre alzheimerssubstanser i fas III har fallerat 
och varje sådan studie kostar hundratals miljoner 
dollar.

– Det medicinska behovet är så enormt stort, 
man tyckte man hade jättebra idéer, var ledande 
inom området och det fanns pengar. Därför tog man 
risken även om man visste att den var hög. Det har 
väl gjorts uppåt 200 kliniska prövningar av Alzhei-
mersubstanser och nästan alla har fallerat.

Kan du se någon som ser lovande ut nu?
– Jag har lärt mig att även om man får en viss positiv 
signal i fas II så är det inte säkert man kan uppre-
pa den på ett större, globalt patientmaterial i fas III. 
Det har hänt flera gånger.

– Det finns antikroppar idag som kan ta bort en 
stor del av amyloiden i hjärnan, en klassisk Alzhei-
merkomponent. Utom Lilly har Biogen och svenska 
Bioarctic sådana. Det återstår att visa i större studier 
att det fungerar. Problemet som alltid kommer att 
finnas är hur man motiverar patienterna att regel-
bundet ta ett intravenöst medel, om de inte känner 
att de blir bättre. Det är nog omöjligt att märka om 
försämringen går långsammare. Kanske kan man 
skjuta upp institutionsvård. Men kommer man att 
kunna stoppa sjukdomsförloppet eller få tillbaka 
hjärnfunktioner som förlorats?

– Ett av mina sista budskap till Lilly var att fort-
sätta med Alzheimers, även om det är svårt.

Läkemedelsföretagen har andra områden som  
genererar stora vinster och det är ett sätt att betala 
tillbaka till samhället att jobba med en svår och van-
lig sjukdom. Det är lite mer altruistiskt tänkande.

Är bolagen altruistiska?
På den frågan svarar Jan Lundberg undvikande men 
säger att tröskeln för ett läkemedel mot Alzheimers, 
eller någon annan svår sjukdom, är låg och om det 
fungerar krävs ingen stor effekt för att få det godkänt. 
Bara det är säkert och inte ger svåra biverkningar.

– Jag tror fortfarande att man kan utnyttja de 
genetiska resultaten som pekar på vissa mekanismer 
om man behandlar tillräckligt tidigt. Visst – vi kan 
inte driva en klinisk studie i decennier. Patenten går 
ju ut och det blir orimligt på alla sätt. Men imaging 
och markörer i blod kan kanske visa oss vilken väg 
som är rätt att gå.

Just icke-invasiv imaging för Alzheimermarkörer, 
amyloid och Tau, är ett område som han varit med 
om att bygga upp.

– När det gäller psykiatrin satsas nu mindre resur-
ser. Pfizer har nyligen sagt att de lämnar neuroområ-
det, men kommer det banbrytande forskning är man 
nog ganska snabbt tillbaka. I samarbeten kan man ta 
fram läkemedel inom alla terapiområden med relativt 
kort varsel.

NÄR JAN LUNDBERG KOM TILL LILLY hade en anti-
kropp mot migrän (kalcitoningenrelaterad peptid, 
CGRP) tagits fram av Lillyforskare som ville testa 
den i klinik. Migrän var utanför bolagets strategis-
ka områden. Istället gjordes en liten proof of con-
cept-studie av en partner. När de positiva resultaten 
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kom köpte Lilly snabbt tillbaka substansen (galca-
nezumab) som är på väg att godkännas som en  
profylaktisk medicin mot migrän.

– För mig är det särskilt roligt eftersom jag efter 
disputationen i början av 1980-talet jobbade med 
just CGRP-mekanismen. Forskare vid Karolinska  
institutet var bland de första som visade att de finns  
i sensoriska nervceller, frisätts vid nervaktivering 
och är en mycket potent kärlvidgande substans. Det 
är drygt 30 år sedan och först nu godkänns de första 
läkemedlen mot CGRP.

Han håller med om att det borde gått snabbare.
– Först försökte man ta fram småmolekyler för 

att blockera CGRP-receptorn, men de visade sig vara 
toxiska och projekten stoppades. Sedan trodde man 
att antikroppar inte kunde ta sig in i hjärnan, men 
det är kanske inte nödvändigt. De kan nog blockera 
CGRP-nerver till blodkärl utanför blodhjärnbarriären.

När Jan Lundberg började i branschen var bolag 
inte alls så noga med att markera vilka terapiområden 
man prioriterade.

– Vi behövde inte redovisa lika mycket.

Var det bra eller dåligt?
– Transparens efterfrågas hela tiden numera, ännu 
mer i EU än i USA och det är svårt att alltid inse vem 
det gynnar. Vi vill ju inte att konkurrenterna ska se 
resultaten, om man har parallella studier. Bolag satsar 
enorma pengar i nya läkemedel och vill inte ge bort 
ett eller två års försprång frivilligt.

L
Nu för tiden 
har ju KI så 
dåligt rykte. 
Jag är bedrö-
vad över hur 
det framställs 
i media.

Skidträning på hög höjd  
i Montana inför Vasa- 
loppet som han kört  
28 gånger hittills.

INTERVJU

DET SOM BORDE UPPMUNTRAS är publicering av 
negativa data, tycker Jan Lundberg. Vetenskapliga 
tidskrifter idag föredrar positiva publikationer, och 
är rätt ointresserade av att ta in artiklar om miss-
lyckanden.

Jan Lundberg har varit med i den s k Hever- 
gruppen, en informell grupp med ett tiotal forsk-
ningschefer från branschen, i femton år.

– Vi har hela tiden diskuterat att man ska dela  
negativa data tidigt. Men det har alltid stött på  
patrull för att du inte kan vara säker på att ett  
experiment är optimalt eller att substansen var  
bra nog för att ge ett konklusivt negativt resultat.

De första småmolekylerna mot en ny mekanism 
är ofta inte optimerade. Oftast är nummer två och 
tre bäst vad gäller effekt och säkerhet.

Det finns exempel inom cancerområdet där man 
inte haft koll på patienturvalet i den kliniska studien. 
Ett av de tidigaste exemplen var AstraZenecas Iressa, 
en s k EGFR-inhibitor, där resultaten varierade från 
nära mirakulös effekt (hos vissa kvinnor med lung-
cancer) till ingen signifikant effekt i fas III.

– Vi visste inte då att cancertumörer hade specifika, 
aktiverande mutationer som orsakade att skillnaden 
blev så stor.

Jan Lundberg satt och åt julmiddag när beskedet 
kom att Iressa inte uppnådde målen.

– Det är ett väldigt tråkigt minne men nu har  
läkemedlet hämtat sig och är godkänt.

Nu finns gentester som visar om en tumör har den 
specifika mutation som gör att läkemedlet fungerar.

DET ÄR OFTAST SVÅRARE att vara först i en klass av 
nya substanser. Erfarenheterna från trombinhäm-
maren Exanta (Ximelagatran) som utvecklades av 
AstraZeneca för att motverka trombosbildning vid 
förmaksflimmer visar hur svårt det kan vara.

Konkurrenterna var långt efter men kunde komma 
ikapp och förbi med nya substanser och mekanismer.

– Leverpåverkan var relativt ovanlig och dess 
karaktär sågs först i stora fas III-studier. Man ska 
också komma ihåg att jämförelsepreparatet warfarin 
har betydande blödningsrisk i den kliniska vardagen 
men är säkert i kontrollerade, kliniska studier.

Det hetaste området idag – immun-onkologi – där 
är det en fajt om en immunhämmande mekanism 
(PD1). BMS var först med PD1-antikroppar mot me-
lanom men misslyckades med patientselektionen i en 
stor lungcancerstudie. Merck gjorde rätt patienturval 
och fick positiva resultat i sin fas III-studie.

– Det finns alltid en kommersiell kraft i bolagen 
att inkludera så många patienter som möjligt istället 
för att ta dem som mest sannolikt svarar på terapin 
och bredda sig efterhand.

KAN MAN VARA först med en banbrytande terapi är 
det lättare att få ett läkemedel godkänt. Å andra sidan 
kan du ligga långt efter i ett tidigt utvecklingsskede, 
men göra en smartare studie och dra förbi.

– På Lilly jobbade vi mycket med att korta utveck-
lingstiden. Under min tid kortade vi den genom-
snittliga kliniska fasen med två år.

En bättre IT-infrastruktur var en stor del liksom 
att fokusera mätparametrar och planera studierna 
noggrannt med scenarier för olika utfall. Det kortade 
beslutstiden med upp till ett år.
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Vad är du mest nöjd med i din karriär?
– När jag började på Lilly var det bara 30 procent av 
fas III-studierna som fick positivt resultat. Den sista 
femårsperioden blev det 70 procent.

På Lilly var han chef för både preklinisk forskning 
och klinisk utveckling.

– Det är väldigt roligt att få se patientdata, mycket 
relevantare än musdata.

Han understryker också vikten av att kunna ar-
beta i större lag och lyfter fram läkemedelsindustrin 
som exempel på samarbete – mellan biologi, kemi, 
farmakologi, toxikologi, processutveckling, farmaci, 
kliniska prövningar, IT – hela kedjan.

– Min handledare på Karolinska institutet på 
80-talet, professor Tomas Hökfelt, var en samarbets-
person och han lärde mig mycket om lagarbete.

– Nuförtiden har ju KI så dåligt rykte. Jag är  
bedrövad över hur det framställs i media.

HAN BETONAR ATT HAN alltid försökte samarbeta 
med klinikerna på Karolinska sjukhuset – finns den 
här mekanismen hos människa också, eller bara hos 
mus?

– Gjorde den inte det skulle vi inte hålla på med 
det. För mig är den kopplingen med patientnytta hur 
naturlig som helst.

– Nu får det inte vara några fler skandaler med 
forskare som missköter sina etiska ansökningar eller 
publicerar falska resultat, för det är känsliga saker. 
Det tar tid innan folk glömmer. Det måste komma 
positiva forskningsresultat från KI som är världs-
ledande. KIs representanter i Nobelkommitten bör 
vara respekterade ute i forskarvärlden för att upp-
rätthålla Nobelprisens trovärdighet.

Är de inte respekterade?
– Jag vet inte, men KIs rankning har fallit. Och jag 
vet inte om det innebär att rankingen av enskilda 
forskare har fallit tillbaka. Det måste komma nya ge-
nerationer forskare. Jag tror det är bra att det också 
kommer forskare utifrån, om det är rätt personer!

Vad ska du göra nu? Är du pensionär?
– Jag vill ju fortsätta jobba inom läkemedelsområdet 
och har redan varit på intervjuer i Boston, New York 
och London.

Han tycker att preventiv medicin är något man 
borde jobba mycket mer med.

– Vad det är för vetenskap som ligger bakom hälsa 
för kombinationen av arv, miljö och livsstil? Varför 
är vissa personers hjärna funktionell och klar vid 90, 
till och med 100 år?

– Men ska vi jobba med preventiva läkemedel måste 
säkerhet och biverkningar ligga på en mycket hög nivå.

– För samhällets del är det säkert bättre ekonomi 
att diagnostisera och gå in tidigt än att behandla svårt 
sjuka patienter med avancerad sjuk- och intensivvård.

DET FINNS MER ATT GÖRA inom läkemedelsindustrin 
för mig, åtminstone initialt som rådgivare.

– Man bör dela med sig till nästa generation av 
den erfarenhet man byggt upp. Universiteten måste 
bli bättre på att förmedla kunskap mellan forskar-
generationerna. Det görs nog bättre i företagen som 
måste planera långsiktigt för framtiden.

Jan Lundberg säger att han har haft en otrolig tur; 
fått jobba med det han tycker är så roligt, ha framgång, 
få erkännande och bra betalt dessutom. Han har ett 
hus i Klippiga Bergen, ett i Florida och ett i Trosa.

Numera är han bosatt i USA, men besöker barn 
och barnbarn i Sverige och vill behålla sina svenska 
kontakter, som lagt grunden för hans karriär. KB

Ett av Jan Lundbergs 
sista budskap till Lilly 
var att fortsätta med 
Alzheimers, även om 
det är svårt.

Jan Lundberg  
tycker att preventiv 
medicin är något 
man borde jobba 
mycket mer med.
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 Det var 1970-tal och en het fråga i skol-
debatten redan då var nedgången i 
antalet sökande till naturvetenskaplig 
och teknisk linje från 11 500 till 7 600 
på fem år. Hur skulle man öka attrak-

tionskraften för dessa utbildningar för att på sikt få 
underlag till de högutbildade naturvetare och ingen-
jörer som samhället behövde? Helen Pilström blev 
då och framåt i tiden en av nyckelpersonerna för en 
bättre och verklighetsförankrad undervisning.

HELEN FÖDDES I EN BY i Trehörningsjö i norra Ånger-
manland. Vid 13 års ålder flyttade hon till inackor-
deringshem i Örnsköldsvik där hon gick i realskolan 
och i realgymnasiet. Helen läste sedan matematik, 
fysik och kemi i Uppsala och forskade i struktur-
kemi. Hon fick sin första lektorstjänst vid Enskede 
gymnasium i Stockholm, arbetade därefter i Roden-
skolan i Norrtälje och slutligen i Rudbeck i Sollen-
tuna.

HELEN BLEV 1990 gymnasieinspektör på Skolöver-
styrelsen, SÖ, och sedan undervisningsråd i kemi 
på Skolverket med ansvar för kemiundervisningen 
på gymnasiet och stannade där till sin pensionering 
1998. Hon fortsatte sedan sitt mångåriga arbete som 
medförfattare i en läroboksserie i kemi för gymna-
sieskolan.

ÅTER TILL 70-TALET. Jag lärde känna Helen 1975, un-
der en feriekurs i ”Experimentell metodik i naturve-
tenskapliga ämnen”. På tågresan till Uddevalla med 
Helen var vi några som diskuterade kemiämnets 
situation i skolan, kemins kursplaner och de natur-
vetenskapliga ämnenas ställning i skolan.I Ronneby 
sommaren 1973 under kursen ”Kemi i gymnasie-
skolan” hade jag klagat över hur teoretisk kemikur-
sen var och över den strikta ordning som gällde för 
momentens ordning i kursplanen. Det visade sig 
då att man på SÖ planerade en arbetsgrupp för att 
utarbeta anvisningar och kommentarer till kurspla-
nen i kemi. Vi blev tre lärare, som fick tillstånd att 
bedriva försöksverksamhet med annorlunda upplägg 
av kemistudierna. Helen var en av dessa. Vi fick fria 
händer att pröva att lägga tyngre teoretiska moment 
senare i årskurserna och att betona experimentets 
roll i undervisningen.

ÅTSKILLIGA VAR DE ARBETSMÖTEN vi sedan hade 
på SÖ med att förnya arbetssättet i kemiundervis-
ningen och att utarbeta modeller för probleminrik-
tad experimentell och elevaktiv undervisning. De 
mynnade ut i nya kursplaner. Kursplanearbete blev 

ett centralt område för Helen även på Skolverket. 
Hennes starka engagemang för undervisningsfrågor 
tog sig också många andra uttryck. Helen engagera-
de sig bl. a. i Svenska Kemistsamfundet vid bildan-
det av Sektionen för kemiundervisning 1987 och i 
sektionens årliga möten för kemilärare. Svenska 
Kemistsamfundet förärade Helen Pilström år 1990 
Gunnar Starck-medaljen för framstående pedago-
gisk gärning.

HELEN PILSTRÖM GJORDE mycket värdefulla insatser 
för de internationella kemiolympiaderna från 1982. 
Hon kom då med i den grupp på Kemistsamfundet, 
som konstruerade uppgifter, skötte uttagningar etc. 
I åtta år, 1989 - 1997, var Helen dessutom en av led-
arna för det svenska laget under tävlingarna. Skälen 
till att delta i kemiolympiaderna är många, förutom 
att stimulera intresset för kemiämnet i skolan är de 
internationella kontakterna värdefulla för såväl elev-
er som ledare.

DET SOM PRÄGLADE Helens arbete i alla samman-
hang var hennes djupa kunskaper, klokhet, klar-
synthet och hennes starka engagemang. Hon kunde 
analysera och bena upp problem och uttrycka svåra 
saker på ett begripligt sätt. Hon var bestämd men 
samtidigt ödmjuk och lyssnande. Vi kemilärare känner 
nu en stor saknad efter Helen.

Helen Pilström 
1935 - 2018

Minnesord

AV BIRGIT TA LINDH
F.d .  l e k to r  v i d L ä ra r h ö g sko l a n 

o c h B l a c ke b e rg s g y m n a si u m  
i  Sto c k h o l m

Helen Pilström.
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 KEMIBOKEN

Boken gav amerikanska organiska kemister en  
inblick i de senaste rönen från tyska kollegor mitt  
under brinnande krig.

AV ANDERS LENNARTSON

År 1940 publicerade den tyska tidskriften Ang-
ewandte Chemie (som då gick under namnet Die 
Chemie) en serie review-artiklar om moderna or-
ganiska syntesmetoder, skrivna av ledande tyska 
kemister. 

Ett urval av dessa artiklar publicerades sedan 
i en bok som kom ut 1942 under titeln Neuere 
Methoden der präparativen organischen Chemie 
I. Av de medverkande författarna är särskilt två 
namn välkända: nobelpristagaren Kurt Alder 
(känd för Diels-Alder-reaktionen) och Georg  
Wittig (känd för Wittig-reaktionen). 

DEN AMERIKANSKA UTGÅVAN har en lite speciell 
historia. I samband med så väl första som andra 
världskriget utsåg USA en Alien Property Custodi-
an, en tjänsteman med rätt att konfiskera fiendens 
tillgångar i USA. Det rörde sig främst om peng-
ar och företag, men även patent, varumärken och 
upphovsrätten till böcker kunde beslagtas. 

Med andra ord kun-
de alltså det amerikan-
ska förlaget Intersci-
ence år 1948 publicera 
en översättning av den 
tyska boken utan att 
behöva betala de tyska 
upphovsmännen. Den 
amerikanska uppla-
gan, Newer Methods 
of Preparative Organic 
Chemistry, är inte en 
ordagrann översätt-
ning, utan kapitlen har 
blivit uppdaterade och 
“Statements of purely 
political significance” 
blev bortplockade,  
vilket vi säkert ska 
vara tacksamma för. 

DEN ORGANISKA KEMIN 
hade genomgått en 

enorm utveckling sedan sekelskiftet och många av 
de reagens, reaktioner och metoder som beskrivs i 
boken är aktuella än idag. En stor skillnad mellan 
en organisk kemists arbete idag och på 1940-ta-
let var den kommersiella tillgången på kemikalier. 
Idag är man van att kunna beställa nästan vilken 

kemikalie som helst och få den levererad inom ett 
par dagar, men så gick det inte till på 40-talet. 

Särskilt luftkänsliga och instabila reagens fick 
man själv framställa vid behov. Till exempel inleds 
Georg Wittigs kapitel om litiumorganiska reagens 
med framställning av butyllitium. 

Wittigs metod för framställning av litiumorga-
niska reagens utgår från alkyl- och arylhalider och 
litiummetall, men även den äldre och närmast livs-
farliga reaktionen mellan dietylkvicksilver och liti-
um omnämns. Den senare sägs dock vara oprak-
tisk i större skala. 

MAN SKULLE KUNNA TRO att konsten att använda 
levande organismer för produktion av organiska 
ämnen är något nytt, men boken innehåller ett 
långt kapitel om biokemiska oxidations- och re-
duktionsmetoder. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt 
oxidation/reduktion av alkoholer och karbonylför-
eningar med jäst. 

Det sista avsnittet handlar om oxidation av  
metylgrupper, och här är det kaniner som får göra 
jobbet. Ämnena som ska oxideras kunde antingen 
föras ned i magen på kaninen via ett rör eller  
injiceras i djurets muskler. All etisk diskussion  
lyser självklart med sin frånvaro.

ETT KAPITEL ÄGNAS ÅT diazometan, CH2N2, som 
visserligen är effektivt vid både metylering och vid 
omvandling av karbonylföreningar till epoxider, 
men som få moderna kemister vill befatta sig med.

I Sverige krävs till exempel tillstånd från kemi-
kalieinspektionen för hantering av diazometan.  
I ren form är det en gul gas som kan kondenseras 
till vätska vid -23°C. Ämnet är känt både för att vara 
extremt explosivt, giftigt och cancerframkallande. 

Författaren (Bernd Eistert; känd för Arndt 
-Eistertreaktionen) menar dock att man mycket  
väl kan tåla att hantera ämnet någon enstaka 
gång utan besvär, men att man lätt drabbas av 
astmaattacker om man hanterar ämnet ofta.  
Författaren menar också att riskerna för explo-
sion är överdrivna men att man bör undvika höga 
temperaturer och inte använda glasutrustning 
med slipningar, eftersom skrovliga ytor kan  
inducera en explosion. 

Då jag rådfrågade en av mina pensionerade lärare, 
svarade han att hans kollegor använt diazometan 
flitigt på 1960-talet utan några kända missöden. KB

Organisk kemi för 70 år sedan
Titelsidan till Newer 
Methods of Preparative 
Organic Chemistry.

Glasproppar utan 
slipning som använts 
vid hantering av till 
exempel diazome-
tan. Den skrovliga 
ytan hos en slipning 
kan nämligen vara 
tillräckligt för att 
initiera en explosion!
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Krönika

 Det är inte lätt att vara akademiker. Inte 
nog med att hen måste jobba hårt för att 
erövra åtråvärda akademiska examina 
som master och doktor, hen måste också 
publicera sig regelbundet i vetenskapliga 

tidskrifter för att samla meriter och därigenom bevil-
jas forskningsanslag. Problemet är nu att prestigefyllda 
tidskrifter som Science och Nature direkt refuserar 90 
procent av insända artiklar. De som passerar det första 
nålsögat utsätts därefter för skoningslös kontroll av inne-
hållets kvalitet i den så kallade peer-review-processen 
som ska garantera en hög kvalitet på artiklarna.

DEN BRITTISKE FYSIKERN Peter Higgs blev 1962 refuse-
rad av tidskriften Physics Review Letters när han försökte 
få sin artikel om det som i dag kallas Higgsmekanismen 
och ger massa åt subatomära partiklar publicerad. ”Of no 
obvious relevance to physics” hävdade redaktören, ett om-
döme som denne säkert ångrat många gånger. 2013 fick 
Peter Higgs Nobelpriset i fysik.

SÅ VAD GÖR DÅ DEN OTÅLIGE forskaren? Tja, hen kan ju 
alltid vända sig till någon av de många webbaserade ve-
tenskapliga open access-tidskrifterna som det senaste de-
cenniet vuxit upp som svampar ur jorden. För en smärre 
penning kan hen där bli publicerad.

En amerikansk bibliotekarie vid universitetet i Colora-
do, Jefferey Beall, började för några år sedan intressera sig 
för den växande floran av vetenskapliga webbtidskrifter. 
Han fann att en stor del av dem egentligen bara var pri-
vata sajter som erbjöd forskare att publicera i princip vad 
som helst utan granskning. Snittpriset för att få en artikel 
publicerad var 178 dollar. En hyfsad lön för att klistra in 
en text i ett webbpubliceringsprogram men samtidigt en 
överkomlig summa för forskaren.

Beall publicerade 2010 en lista över ett tusental veten-
skapliga tidskrifter som han menade var dubiösa, tre fjär-
dedelar av dem med hemvist i Pakistan, Indien, Afrika el-
ler Kina. Han kallade dem ”predatory journals”, rovdjurs- 
tidskrifter, eftersom de använde aggressiv marknadsfö-
ring och spam för att locka forskare, ofta från tredje värl-
den, att publicera sig. Och, som sagt, här finns oftast inga 
kvalitetskrav. Fältet är vidöppet för forskningsfusk och 
plagiat.

DET GÅR ALLTSÅ ATT PUBLICERA sig för en hyfsat billig 
penning, och det går faktiskt ibland också att ta gräddfi-
len mot de hägrande akademiska titlarna. I alla fall om 
man är spansk politiker. Den senaste månaden har det 

visat sig att både den spanske premiärministern Pedro 
Sanchez och oppositionsledaren Pablo Casado skaffat sig 
akademiska titlar på suspekt sätt.

Sanchez har fått sina politiska tal och pamfletter  
accepterade som doktorsavhandling vid det nybildade 
Cela-universitetet i Madrid. Men många tror inte att han 
skrivit talen själv. Det sägs i stället hans talskrivare och 
tillika ordföranden i betygsnämnden gjort. Pablo Casado 
har tillsammans med ytterligare några politiker och barn 
till politiker beviljats masterexamen utan att ha lämnat 
in några uppsatser alls. Skandalen pågår fortfarande, nya 
graverande uppgifter kommer nästan dagligen.

DET HÄR PÅMINNER OM det avslöjande jag själv gjorde i 
tidningen Ny Teknik år 2000. Jag fann att ett stort an-
tal bluffuniversitet sålde akademiska examina på nätet. 
Jag kontaktade ett av bluffuniversiteten och fick veta att 
utgångspriset för en PhD, en doktorsexamen, var 1500 
dollar. Efter förhandlingar sänktes dock priset alltmer. 
Vid 300 dollar fick jag klartecken från chefredaktören 
för Ny Teknik och vi slog till. Så kom det sig att jag blev 
PhD i vetenskapshistoria vid det obefintliga ”Brentwick 
University” i London. I tidningen kunde vi berätta hur det 
gått till.

Var det fler än jag som skaffat sig ”examina” från bluf-
funiversitet? Jodå, jag hittade en hel del på nätet. Många 
av dem var politiker och högre tjänstemän inom stats-
förvaltningen som ville ha en passande bakgrund till sin 
upphöjda position. Fåfänga, med andra ord. Precis som 
hos spanjorerna. KB

KAIANDERS SEMPLER
Vete n sk a psj o u r n a l is t , 

te k n d r  h o n o r is  c a u s a , 
Ch a lm e r s ,  2 017,  m e d 

m oti ve r in ge n ”sin f ra m-
s t å e n d e g ä r n in g s o m 

vete n sk a psj o u r n a l is t  o c h 
fo lk b i l da re in o m n a tu r ve -

te n sk a p o c h te k n ik .”

Rovdjurstidskrifter och  
falska akademiska titlar
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XXXXXX MÅNADENS AVHANDLINGXXXXXX MÅNADENS AVHANDLING

n De flesta cancerpatienter behandlas 
med någon form av cytostatika som ofta 
ger svåra biverkningar. Ett välbeprövat 
sätt att minska biverkningarna och för-
bättra den terapeutiska verkan av vissa 
cytostatika är att kapsla in läkemedlet i 
liposomer. 

LIPOSOMER TENDERAR att ackumuleras 
i tumörer men för att kunna göra nytta 
måste läkemedlet frisättas. Detta kan 
vara en långsam process som kan påverka 
läkemedlets effektivitet och har även 
lett till att lovande läkemedelsformule-
ringar inte gett önskat resultat i kliniska 
studier. Målet med arbetet i den här 
avhandlingen var att utveckla nya stra-
tegier för att kontrollera frisättning av 
små molekyler från liposomer, primärt 
med hjälp av membranaktiva peptider. 

FLERA OLIKA VARIANTER av peptider har 
syntetiserats och studerats där några 
peptider designats för att öka lipidmem-
branets permeabilitet medan andra har 
designats för att inhibera denna process. 
Genom att göra det möjligt för den  
inhiberande peptiden att brytas ner  

av enzymer som ofta överuttrycks av 
cancerceller kunde frisläppningen åter-
aktiveras. Andra peptider designades 
också för att bryta interaktionen mellan 
den inhiberande och den membranakti-
va peptiden som ytterligare en metod för 
att styra frisättningen.  

VIDARE OPTIMERADES de membran-
aktiva peptiderna med avseende på 
storlek och komposition samt förmåga 
att vecka sig som följd av interaktioner 
med lipidmembraner. Dessutom har två 

naturligt förekommande peptider som 
utsöndras av en mjölksyrabakterie stud-
erats med hjälp av ett liposom-baserat 
modellsystem. 

ARBETET I DENNA AVHANDLING har bi-
dragit till ny kunskap som kan vara av 
stor nytta för fortsatt utveckling av sys-
tem för lokal och mer specifik frisätt-
ning av läkemedel från liposomer och 
har gett ökad förståelse för de interak-
tioner som är involverade i samspelet 
mellan peptider och lipidmembraner. KB

Peptider för kontrollerad  
frisättning från liposomer

A:  Specifika interaktioner involverade i 
peptid-dimerisering och enzymatisk 
hydrolys användes för att reglera 
interaktionen mellan membranaktiva 
peptider och liposomer.

B:  Dimerisering nedreglerade frisätt-
ning av modellmolekylen carboxyflu-
orescein (CF). 

C:  Frisättningen kunde aktiveras genom 
att selektivt bryta ner en av pepti-
derna med hjälp av det hydrolytiska 
enzymet MMP-7 som överuttrycks i 
vissa cancerformer.

CAMILL A SK Y T TNER
In s t i tu t i o n e n för  f ysik ,  kemi och bio logi ,  L inköpings universitet
Peptide-Liposome Model  Systems for Tr ig gered Release
ht tp://l iu .diva-por tal .org /
H a n d l e d a re:  DANIEL AILI
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MÅNADENS AVHANDLING

n En djupare förståelse för hur prote-
iner fungerar ger oss insikt om hur ny 
medicin som återställer eller inhiberar 
en cellulär process kan konstrueras. Pro-
duktionen av proteiner är således en stor 
aktivitet för åtskilliga akademiska och 
industriella laboratorier.

Framställningen sker vanligtvis i mik-
robiella värdorganismer så som Esche-
richia coli då dessa är utrustade med alla 
de molekylära verktyg (t ex polymeraser 
och ribosomer) som krävs för en effektiv 
proteinproduktion.

SYFTET MED DETTA ARBETET var att  
genetiskt manövrera E. coli för en ökad 
och mer effektiv proteinproduktion. 

Tidigt under mina doktorsstudier upp-
täckte vi en gemensam orsak för låga 
proteinproduktionsnivåer; nämligen att 
kloningen av gener in i DNA-vektorer 
resulterar i en suboptimal vektor- och 
genhärledd DNA-kombination.

DENNA SLUMPMÄSSIGT formade kombi-
nation visade sig påverka proteinsynte-
sen negativt och var därför en måltavla 
för optimering. Den presenterade utred-
ningen upptäckte hur denna kombina-
tion kan fungera mer effektivt under 
de initiala proteinsyntesstegen om den 
utsätts för syntetisk utveckling. Denna 
doktorsavhandling syftade därför till 
att utveckla en ny metod som syntetiskt 

utvecklar denna region vilket slutligen 
resulterar i en ökad total proteinproduk-
tion i E. coli.

DEN UTVECKLADE METODEN kunde 
appliceras effektivt för både småskaliga 
och storskaliga produktionsuppställ-
ningar och kan därför sänka produk-
tionskostnader, vilket i sin tur skulle 
kunna resultera i en ökad förståelse 
för hur proteiner med okänd funktion 
fungerar och en ökad tillgänglighet 
av proteinbaserade läkemedel till fler 
människor. På grund av upptäckternas 
kommersiella potential patentsöktes 
metoden vars rättigheter ägs av  
CloneOpt AB. KB

Rekonstruktion av mikrobiella  
cellfabriker för ökad proteinproduktion

KIAVASH MIRZ ADEH
I n s t i t u t i o n e n för  b iokemi och biof ysik ,  Stockholms universitet
Engineer ing microbia l  cel l  factor ies for protein production
ht tp://su.diva-por tal .org /
H a n d l e da re:  DANIEL DALEY

Proteiner är essentiella molekyler som uppfyller nödvändiga cellulära 
funktioner för alla former av liv på vår planet.
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SVENSKA KEMISAMFUNDET
www.kemisamfundet.se

Time and place: 12 MARCH, STOCKHOLM

Annual symposium of SMSS:
Ion Mobility and New Ionization Methods

MEDLEMSNYTT

Invited speakers:

Zoltan Takats,  
Imperial College, London
Prof Takats works as a Professor of Analyti-
cal Chemistry at Imperial College in London. 
He has pursued pioneering research in mass 
spectrometry and he is one of the founders 
of the field of ‘Ambient Mass Spectrometry’. 
Prof Takats is the primary inventor of six mass 
spectrometric ionization techniques and the 
founder of Prosolia Inc, Medimass Ltd and 
Massprom Ltd, all companies pursuing analy-
tical and medical device development. 

Kevin Pagel,  
Freie Universität Berlin
Prof Pagel is at the department of Organic 
Chemistry: Ion Mobility-Mass Spectrometry 
and Spectroscopy of Biomolecules. He and 
co-workers have succeeded in the effort to 
fundamentally improve carbohydrate analy-
sis. Complex glycans, building blocks of life 
such as DNA and proteins, can now be sequ-
enced. The quality control of synthetic car-
bohydrates is now possible as minimal im-
purities can be traced faster and more precisely. This method is 
essential for the development of novel carbohydrate vaccines, 
drugs and diagnostics.

Zoltan Takats. Kevin Pagel.

For further information: www.kemisamfundet.se

Time to nominate for the Berzelius 
Medals of 2019
Members of SMSS are invited to nominate  
for the Berzelius Medals of 2019. The nomina-
tions should reach info@kemisamfundet.se, 
no later than 1 December 2018.

Nomination for both Awards should be 
made by at least two SMSS members, of 
which one – SMSS Board member, and the 
other – either Associate or Full professor 
in a Swedish University. Nominations will 
be held for three years. Decision on the 
Award is made by the SMSS Board upon 
the recommendation by the SMSS Award 
Committee. The SMSS Award Commit-
tee is formed by the SMSS Board, with the 
Chairman being the Board member, and 
the Members – representatives of the regi-
onal SMSS organizations.

SMSS AWARD FOR 
A DISTINGUISHED 
CONTRIBUTION 
TO SWEDISH 
MASS SPECTRO-
METRY (“Gold” 
Berzelius Medal). The 
Award recognizes a significant singular 
or lifetime achievement that affected fun-
damental or applied mass spectrometry 
in Sweden. Eligibility is not restricted 
to members of SMSS, but the Awardee 
should have some connections to Sweden. 
The award is conferred at the SMSS Annu-
al Conference with the presentation of the 
medal, and the award lecture.

SMSS AWARD FOR 
An Early-Career 
CONTRIBUTION 
TO SWEDISH MASS 
SPECTROMETRY 
(“Silver” Berzelius 
Medal) is awarded to an 
individual early in his or her career in re-
cognition of significant achievements that 
influenced Swedish basic or applied mass 
spectrometry. Nominees must be within 
the first 15 years of receiving the Ph.D. at 
the time of nomination. Eligibility is res-
tricted to members of SMSS. Nominations 
are held for three years so long as the date 
of Ph.D. is still within the eligible range. 
The award is conferred at the SMSS An-
nual Conference with the presentation of 
the medal, and the award lecture.

Source of picture 
https://www.fu-berlin.de/

en/presse/informationen/
fup/2016/fup_16_315-alzhei-

mer-studie/index.html
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PRODUKTNYTT

Roland Carlberg Processystem 
som levererar maskiner, utrust-
ningar och anläggningar inom 
områdena vätsketeknik, pulver-
teknik och laboratorieutrustning-
ar lanserar en webbshop www.
lab.rcprocess.se för IKAs kom-
pletta sortiment av laboratorieut-
rustningar.
Exempel på utrustningar som 
finns tillgängliga är labbreaktorer, 
magnetomrörare, skakbord, vär-
meplattor, centrifuger, disperge-
ringsverktyg och viskosimetrar.

Gyros Protein Technologies in-
troducerar Gyrolab CHO-HCP 
E3G Kit för analys av förore-
ningar i CMC-flödet (chemistry 
manufacturing and controls) i 
processer för tillverkning av biolä-
kemedel. Kittet kvantifierar rester 
av värdcellsprotein (HCP) från 
CHO-celler (hamsterceller) 
som används i bioprocesser. 
Målsättningen är att öka 
produktiviteten och repro-
ducerbarheten för forskare 
och ingenjörer inom biopro-
cessanalys. E3G Kit har ut-
vecklats som en del i licensav-
talet med Cygnus Technologies 

och använder deras standard 3G 
CHO-HCP ELISA-reagenser.
www.gyrosproteintechnologies.

com

Jumo introducerar produktserien 
Nesos för flottörnivåmätning med 
magnetkontakt (reed); godkänd 
för explosionsskyddade områden 
med certifikat enligt tryckkärlsdi-
rektivet (PED).
Mätmetoden är robust och 
underhållsfri och kan utfö-
ras i medier oavsett skum-
bildning, konduktivitet eller 
tryckförhållanden. Enhe-
ten har omslagspunktsnog-
grannhet på +–2 mm. 
Temperaturbrytare och 
Pt100- eller Pt1000-tem-
peraturgivare finns som till-
val. Omkoppling sker kon-
taktlöst, slitagefritt, utan 

extern spänningsmatning. Dess-
utom fås en nästan kontinuerlig 
standardsignal från 4-20 mA och 
temperaturområde -52 till 200°C.
www.jumo.se

Hugo Tillquist presenterar Ther-
moView TV40, en industriell vär-
mekamera utvecklad för att klara 
hårda krav inom industriell auto-
mation och kan användas i appli-
kationer där flera värmekameror 
behövs. Den ger en integrerad  
lösning för tempera-
turkontroll, övervak-
ning och datalagring.
Visning av både  
vanlig och termisk  
bild gör det enkelt att 
rikta in och övervaka 
olika processer ge-
nom fjärrmanövrerad fokusering  
och ett system som baseras på 
IR-Fusion-teknik.

Kamerans GigE interface  
möjliggör överföring av data i 
hög hastighet samt “Power over 
Ethernet” (PoE) som val.

www.tillquist.com

Vector Laboratories introduce-
rar Vectashield Vibrance, ett blek-
ningshämmande monterings-
medel som ska ge betydande 
förbättringar för arbetsflödet med 
immunfluorescens. Medlet pro-
ducerar ökad ljushet över hela det 
synliga spektrat, inklusive Far In-
fra-Red (FIR) fluorophorer, jäm-
fört med befintliga monterings-
medel. Det ska ge en ren, tydlig 
bild som gör det möjligt att stude-
ra detaljer och cellmarkörer. Blå 
bakgrund elimineras för hög kon-
trast. Monterade skivor kan lagras 
i rumstemperatur upp till ett år. 
Prov kan studeras efter en timme.
https://vectorlabs.com

Webbshop 
för labb

Renare bioläkemedel

Nivåvakt och -mätare

Simulator för gasbarriär

Industriell värmekamera

Snabbare och tydligare bilder

Norner har utvecklat en ny 
version av sin barriärsimula-
tor för föpackningsmaterial. 
Nya funktioner är beräkning av 
CO2-transmission och gastrans-
mission vid dynamiska förhållan-
den för O2, H2O och CO2. Den 
nätbaserade kalkylatorn möjlig-
gör simuleringar i designfas för 
muggar, flaskor, fyrkantiga för-
packningar etc. Utvecklaren kan 
undersöka effekten av föränd-
ringar i design, material och la-
gerstruktur utan dyra tester i 
screeningfas. Modellen beräknar 
syre-, vatten- och koldioxidge-
nomträngning för material med 
de flesta plasttyper.
www.norner.no
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Apotekarsocieteten är en ideell förening med fokus på läkemedel, från 
tidig forskning till användning. Som ett led i detta delar vi ut stipendier 
som ska främja forskning inom läkemedelsområdet.

✚✚ Stipendier för i första hand doktoranders deltagande i 
forskarkurser, konferenser.

✚✚ Post doc stipendium om 300 000 kronor för ett års vistelse 
vid välrenommerat universitet utomlands med möjlighet till 
förlängning.

✚✚ Examensarbeten utomlands våren 2019. Stipendier för resebidrag 
för studerande på grundnivå som vill göra examensarbete om 30 hp 
utanför Sverige våren 2019.

Apotekarsocieteten utlyser  
forskarstipendier inom läkemedelsområdet

Stipendieansökan

✚✚ För mer information om kriterier, utlyst 
belopp, ansökningsformulär med mera gå 
in på vår hemsida apotekarsocieteten.se

✚✚ Sista ansökningsdag 31 oktober 2018. 

✚✚ Ansökan kan göras för aktiviteter som 
börjar efter den 1 januari 2019. 

✚✚ Medlemskap i Apotekarsocieteten ger  
företräde. Inte medlem än? Bli medlem på 
apotekarsocieteten.se

✚✚ Ytterligare upplysningar: Birgitta Karpesjö,  
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se,  
tel 08-723 50 42. 

Agneta Andersson Almquist
PhD, VD & Grundare

IT TAKES ONE 
TO KNOW ONE
För att hitta rätt personal inom ett så komplext område som 
Life Science krävs det rätt bakgrund och kompetens.
Som disputerad forskare med lång kommersiell erfarenhet 
från positioner inom utveckling, produktion, försäljning 
och företagsledning så vet jag vad som krävs.

De senaste tio åren har jag specialiserat mig på att hjälpa 
företag att hitta önskad kompetens i kombination med 
önskad personlighet till alla nivåer i företaget.

Vi erbjuder ett av Nordens största kandidatnätverk, rätt 
kompetens för uppgiften samt ett personligt engagemang 
utöver det vanliga.

Läs mer på www.rekryteringlifescience.se  
Välkommen att ringa +46 708 28 28 89

Life science annons_185x130_SV.indd   1 2015-02-03   19:58
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Kjell Jorner har nyligen 
börjat en postdok-tjänst 
på AstraZenecas sajt i 
Macclesfield, England.

Han disputerade i somras i or-
ganisk kemi, Uppsala universi-
tet, på en avhandling om aro-
maticitet i elektroniskt excite-
rade tillstånd och har studerat 
främst organisk och fysikalisk 
kemi samt beräkningskemi.

– Framför allt under dokto-
randutbildningen använde jag 
beräkningskemi som ett verk-
tyg för att utforska fotokemi, 
dvs vad händer med en kemisk 
förening när man belyser den. 
Vi vet att den blir mer energirik 
och aktiviteten förändras. För 
att vi i framtiden ska kunna 
använda metoden i synteskemi, 
istället för "kokkemi", måste vi 
bli bättre på att kunna förutsä-
ga vad som kommer att hända.

– Mitt projekt här i Eng-
land har en annan inriktning 
och handlar om att ta fram 
beräkningsmodeller, verktyg 
för att bedöma utfallet av oli-
ka reaktioner. Kommer de att 
vara selektiva, ge högt utbyte? 
Att testa reaktionsvägar på 

labb kan ta ganska lång tid. 
Att kunna få fram en förutsä-
gelse med datorn kan spara tid 
och resurser. Det är viktigt t ex 
inom processkemin där man 
försöker hitta syntesvägar som 
ska användas vid uppskalning.

– Det är viktigaste i mitt 
arbete är en god kemisk för-
ståelse, något som också är 
viktigt för att kunna samarbe-
ta med synteskemisterna.

Man skulle kunna tänka sig 
att de här modellerna skulle 
kunna ingå i ett större system 
för läkemedelsutveckling med 
AI (artificiell intelligens) som 
är ett område där det sker 
mycket utveckling nu.

KJELL JORNER HAR EN indu-
striell postdoktjänst, vilket 
inte är så vanligt i Sverige.

– Det är som en forsknings-
tjänst under två år med möj-
lighet till ett års förlängning 
med publicering av resultaten 
och konferensresor.

Han var inställd på att 
fortsätta forska redan under 
utbildningen men inte inom 
läkemedelsområdet.

– När jag var student hörde 
vi mest om nedläggningar i 
samband med AstraZeneca 
och sådant påverkar din stu-
dieinriktning.

PLANEN VAR ATT ÅKA till USA 
och forska men under dokto-
randutbildningen deltog han 
i ett samarbetsprojekt med 
AstraZeneca och fick höra om 
tjänsten i Macclesfield.

–Det finns inte så många 
tjänster som beräkningskemist 
i industrin men denna ligger 
nära mina vetenskapliga intres-
sen och jag får mer kunskap om 
hur det fungerar i industrin.

– Jag tycker det är ett väl-
digt spännande företag och nu 
går det bra för dem igen vilket 
känns kul.

ATT FLYTTA TILL ENGLAND mitt 
under brinnande Brexit har 
inte varit något problem.

– Jag är inte orolig för egen 
del men Brexit är dåligt på 
många andra sätt.

Om någon undrar så var 
det en väldigt bra kemilärare 
på gymnasiet som fick honom 
att välja kemi; Sven Andersson, 
Örebro.

 KARRIÄRPROFIL 

Bereder väg för AI inom läkemedelsutveckling

JOBB&KARRIÄR

Kjell Jorner har en industriell 
postdoktjänst på ett läkeme-
delsföretag.

p Avhandlingens 
titel
Influence of Aromaticity 
on Excited State Structure, 
Reactivity and Properties

MARCO LUCISANO har utsetts till 
ny chef för RISE division Bioekono-
mi. Han har arbetat inom instituts-
sektorn sedan 2004 och kommer 
närmast från en tjänst som vice vd, 
Papermaking & Packaging vid RISE.

CHANGCHUN CHEN som rekryte-
rades våren 2018 från Cambridge, 
UK, till Umeå universitet som Wal-
lenberg Molecular Medicine Fellow 
har fått ett femårigt ERC-anslag för 
sin forskning om de biologiska me-
kanismerna bakom C Elegans för-
måga att tolerera syrebrist.

ANNA FORSBY, docent vid Stock-
holms universitet och verksam 
vid Swetox Södertälje, har utsetts 
till mottagare av The Björn Ekwall 
Award. Hon har utvecklat NociOcu-
lar-testet, ett in vitro-test för ögo-
nirritation.

WING CHENG är ny marknads- 
och kvalitetschef hos Biovica. Han 
har bred erfarenhet av det regulato-
riska området från bolag, nationella 
och internationella myndigheter, en 
doktorsexamen i klinisk immunologi 
från Uppsala universitet och kom-
mer närmas från Thermo Fisher.

FRITIOF PONTÉN har tillträtt som 
forskningschef på Biotech i Kungs-
backa AB. Han kommer närmast 
från posten som vd för Quretech 
Bio och har en bakgrund inom pro-
cessutveckling och kontinuerliga 
kemiprocesser från AstraZeneca.

PÄR DALHIELM i dag direktör för 
förvaltningen stöd, fritid och entre-
prenad i Västerås stad, är ny chef 
för branschorganisationen Svenskt 
Vatten från 1 november. Han efter-
träder Anna Linusson.

TIM WOOD, PhD, har tillträtt tjäns-
ten som ansvarig för regulatoriska 
frågor med fokus på tillverkning hos 
Intervacc. Han kommer närmast 
från Valneva.

PledPharma AB inrättar ett veten-
skapligt råd som stöd för den glo-
bala utvecklingen av sin läkeme-
delskandidat. Doktor RICHARD 
C. DART, Rocky Mountain Poison 
and Drug Center, University of Co-
lorado, LAURA JAMES, professor, 
University of Arkansas for Medical 
Sciences, PETER DE PAEPE, pro-

NYTT OM FOLK

fessor i klinisk farmakologi vid Hey-
mans Institute of Pharmacology, 
Gents universitet.

MICHAEL BODIN har tillträtt som 
ny produktionschef på Wibax i Pi-
teå. Han ska leda och utveckla i bo-
lagets expansionsfas. Han kommer 
närmast från Smurfit Kappa

JOHAN KÖRDEL, biträdande pro-
fessor i fysikalisk kemi, Lunds uni-
versitet, är ny styrelseordföran-

de för Athera Biotechnologies. Han 
har erfarenhet från läkemedelsin-
dustrin, har grundat bolag och job-
bat som investerare hos Lundbeck-
fonden.

ANNELI PALM 
ersätter sin far 
Erling Holmlund 
som styrelse-
ordförande i  
familjeägda 
Mercodia.  

Nya ledamöter har valts in i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien 
IVA: GUNILLA OSSWALD,  
vd Bioarctic och THOMAS  
ELDERED, vd Recipharm, avdel-
ningen för bioteknik; KENNETH M 
PERSSON professor, Lunds uni-
versitet, avdelningen för Samhälls-
byggnad; DARJA ISAKSSON,  
ny generaldirektör för Vinnova, 
invald i avdelningen för informa-
tionsteknik.

L När jag var 
student hörde vi 
mest om nedlägg-
ningar i samband 
med AstraZeneca; 
sådant påverkar din 
studieinriktning



34KEMIVÄRLDEN BIOTECH KEMISK TIDSKRIFT / SEPTEMBER  2018 # 6

Sista sidan

 Birger Carlson (1874-1928) 
var utbildad kemiingenjör, 
son till grundaren av Stock-
holms superfosfatfabrik 
Oscar Carlson och arbetade 

i faderns olika fabriker, framförallt fili-
alen i Månsbo. Där utvecklade han me-
toderna för framställning av karbider, 
klorater m.m.

Hugo Olsson (1900-1966) är mindre 
känd, men även han var utbildad kemi-
ingenjör och med sin verksamhet för-
lagd till Stockholms gasverk.

Båda var ingenjörer och båda var 
framtidsoptimister med en stark tro på 
kemins möjligheter att förbättra sam-
hället och att skapa en bättre tillvaro 
för människan. Men varför väljer de 
att i sina exlibris använda symboler och 
bilder som omedelbart associerar till 
alkemi och till alkemistisk verksamhet? 
Alkemi betraktas ju ofta av kemister, 
i bästa fall som ett förvetenskapligt 
stadium av kemin, i sämsta fall som ett 
område fullt av vidskepelse, där lycksö-
kare och mindre seriösa personer sökte 
sin framtid genom bedrägerier och för-
ment guldframställning. Även om den 
bilden av alkemin av dagens historiker 
betraktas som gravt missvisande, var 
den förhärskande under Carlsons och 
Olssons tid. 

SÅ VARFÖR VALET AV BILDER för ett 
exlibris ur en värld, som tycks motsä-
ga den rationalitet och det förnuft som 
sägs känneteckna modern vetenskap, 
och som ska säga något väsentligt om 
exlibrisets ägare? Vad har den kemis-
ke ingenjören från början av 1900-talet 
gemensamt med 300 till 400 år äldre 
alkemister? 

En likhet var att de båda ansåg sig 
ha unik kunskap, tillgänglig bara för 
dem som lagt ner mödosamt arbete 
och lång utbildning på att skaffa den. 
Bägge grupperna ville gärna framstäl-
la sig själva och sina kunskaper som 
oundgängliga för mänskligheten, med 
vars hjälp världen kunde förbättras. 

Det finns en samstämmighet mellan 
alkemistens utopier och kemiingenjö-
rens syn på vad hans eget arbete kunde 
leda till.

LABORATORIET VAR DESSUTOM en plats 
där det hände saker som var främman-
de för en utomstående; där det skapa-
des och användes kunskap som måste 
hemlighållas. För alkemisten var det en 
esoterisk kunskap med vars hjälp stor-
verk på ett för utomstående obegripligt 
sätt kunde uträttas. Han ville behålla 
sin kunskap så att ingen annan stal den, 
och därmed hans möjligheter att bli 
rik eller att få äran av att ha förbättrat 
världen. 

DEN KEMIINGENJÖR som runt 1900 ar-
betade i sitt laboratorium med expe-
riment lät dem ofta omges av ett visst 
hemlighetsmakeri. Ett viktigt skäl var 
ekonomiskt, främst för att den erhåll-
na kunskapen var förknippad med 
patentfrågor. För både alkemisten och 
ingenjören gavs kemin och kemistens 
verksamhet ett sken av att den under 
den hemlighetsfulla ytan var viktig och 
borde få fortsätta.

Man skulle också kunna tänka sig att 
de alkemistiska symbolerna används, 
kanske framförallt i Olssons fall för att 
visa på ägarens stora historiska intres-
se, och att även en kemist och naturve-
tare kunde vara humanist, inte bara en-
sidigt inriktad på det materiella – Ols-
son skrev ett översiktsverk om kemins 
historia i Sverige fram till 1800.

    
DET BETYDER GIVETVIS inte att kemiin-
genjörer skulle vara alkemister, det vore 
absurt att påstå. Både Olsson och Carl-
son skulle med rätta, känna sig närmast 
förolämpade av en sådan karakteristik. 
Men likheterna i synen på kunskapens 
betydelse i samhället, är dock så slående 
att de alkemistiska symbolerna i deras 
exlibris blir förståeliga. 

Det fanns trots allt något i alkemis-
ternas världsbild som lockade både 
Olsson och Carlson att använda deras 
symboler. KB

AV ANDERS LUNDGREN
professor emeritus

Institutionen för idé- och lärdomshis-
toria, Uppsala universitet, Kemisam-

fundets kemihistoriska nämnd

Kemiingenjörer och alkemi

Vad var det i alkemin som lockade de superrationella 
kemiingenjörerna från början av förra seklet att använda 
sådana symboler i sina exlibris?
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November 7th, 2018  
Uppsala Konsert & Kongress

Research through  
innovative Technologiesproudly presents...

��8.30-9.15 Registration, networking at the  
exhibition and partnering meetings

9.15-9.20 Welcome & introduction�
Boel�Jönsson,�Kemivärlden�Biotech�Kemisk��
Tidskrift/Journal�of�Chemistry�&�Biotechnology

9.25-9.55 Transforming Precision Healthcare
Key�Note�Speaker,�Joanne�M�Hacket,�Genomics�
England

9.55-10.20 Using time-resolved gene expression 
profiling to identify direct transcriptional targets
Lukas�Paul,�Lexogen�GmbH�(Hosted�byTATAA��
Biocenter)
�

10.20-11.15 Coffee, networking at the exhibition 
and partnering meetings

11.15-11.40 Delivering the UK’s first high energy 
proton therapy service
Ian�Barwick,�Proton�Partners�International

11.40-12.05 Functional precision medicine by 
drug testing of patient-derived cells
Brinton�Seashore-Ludlow,�SCILIFELAB

12.05-13.15 Lunch & networking at the exhibition

13.15-13.40 Panel Discussion: Precision medicine today 
and tomorrow and what hurdles do we see?
–�Is�Brexit�one�of�them?
–���What�can�UK�and�Sweden�learn�from�each�other�with�regard�

to�development�and�implemention�of�precision�medicine?�
Joanne�M�Hacket,�Ian�Barwick,�Brinton�Seashore-Ludlow

Programme 
13.40-14.05 Unique approach to target deadly 
bacterial pathogens as Mycobacterium tubercu-
losis and Vancomycin resistant Enterococcus.
Fredrik�Almqvist,�QureTech�Bio�AB

14.05-14.30 Octet systems get ready for regula-
ted environments – providing data integrity of 
biomolecule binding responses in real-time and 
label-free
Tim�Heiseler,�Pall�FortéBio

14.30-15.10 Coffee, networking at the exhibition 
and partnering meetings

15.10-15.35 Rational Biomarker Discovery with 
CETSA
Daniel�Martinez�Molina,�Pelago�Bioscience

15.35-16.00 Recent developments in cell  
therapy 
Lotta�Ljungqvist,�GE�Healthcare

16.00-16.15 Conclusion�
Anna�Nilsson�Vindefjärd,�Forska!Sverige

16.15-17.45 End of show drinks, refreshments 
reception and partnering meetings

For more info www.bioscience2018.com

¬

¬

¬

¬

Moderator

Anna Nilsson  
Vindefjärd

Generalsekreterare 
Forska!Sverige

Organizer:

Partner:

Time to 
Register!

proudly presents...

Stockholm Waterfront Congress Centre 
December 18th, 2018

Programme

8.30 Registration, networking at the exhibition and 
partnering meetings

9.00 Welcome and introduction

Boel Jönsson, Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift/
Journal of Chemistry & Biotechnology

9.05 The economics and facility fit benefits of 
an all flow through mab polishing process

Guido Kremer-van der Kamp, Merck Chemicals GmbH

9.30 Bio-process intensification by Novasep 

Jean-Luc Beulay Novasep

9.55 Acoustic Wave Separation  
– A non-filtration approach for continuous 
clarification of perfusion cell culture prior to 
capture chromatography

Peter R. Levison, Pall Biotech

10.20-10.50 Coffee, networking at the exhibition  
and partnering meetings

10.50 CHRETO Technology is a novel, cost 
effective, flexible and single-use platform 
technology for affinity purification of large 
molecules in the biopharmaceutical industry

Jan Kyhse-Andersen, CHRETO ApS

11.15 Scale up of continuous purification of 
Mab´s with twin column chromatography

Joachim Regel, LEWA

11.40 Personalized neoantigen vaccine for 
cancer treatment

Martin Bonde, Vaccibody AS

12.05-13.15 Lunch, networking at  
the exhibition and partnering meetings

13.15 Octet systems get ready for regulated 
environments – providing data integrity of 
biomolecule binding responses in real-time 
and label-free

Tim Heiseler, Pall FortéBio

13.40 Global SPR Trends and Novel 
Bioprocessing Applications

Fredrik Sundberg, GE Healthcare Life Sciences 

14.05 Early development of recombinant 
protein formulation programs

Søren Madsen, Bioneer

14.30 Coffee, networking at the exhibition and 
partnering meetings

15.00 ExpreS2 – a clinically validated and  
cost efficient Drosophila S2 based vaccine  
platform for production of infectious diseases  
vaccines and cancer immunotherapies

Wian de Jongh, ExpreS2ion Biotechnologies

15.25 From gentleness—strength: A novel 
spray drying technique for micronizing sensi-
tive biologic drugs into robust dry powders

Göran Conradson, Ziccum AB

15.50 Conclusion  

Morten Munk, NNE

15.55-17.30 End of show drinks and refreshments 
reception and partnering meetings

¬

¬ ¬

¬

Moderator

Morten Munk,  
Global Technology 
Partner, NNE

For more info, registering and exhibiting www.bioprocessing.se

Organizer:Partner:

Time to 
Register!



  Optimized footprint for laboratory benches
  Integrated touch panel with OPUS TOUCH R&D software
  MultiTectTM technology for 5 software selectable detectors 
  Additional DigiTectTM user exchangeable detector slot 
  Precise RockSolidTM interferometer for easy beamsplitter exchange 
  Unique Bruker FM technology for simultaneous mid and far IR
  Easy upgrade for covering spectral ranges from far IR to UV/VIS
  Transit™ channel with integrated MIR DTGS detector for quick transmittance 
  Novel optic design and powerful electronics for superior performance
  Additional beam input and exit ports for various extensions and sophisticated 

 experiments

F TIR
Innovation with Integrity

INVENIO R - The New Intuitive FTIR R&D Spectrometer
The INVENIO R represents the 
entry level of Bruker’s R&D FTIR 
spectrometers. The innovative 
technique, intelligent and elegant 
design set standards for the next 
generation of FTIR spectrometers.

Contact us for more details: www.bruker.com/invenio
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