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I SPALTEN
Nya regler för märkning
av ekologiska varor
n EU:s jordbruksministrar har

Knöt kontakter. Ebba Kraemer, SALSS och
Francesco De Rubertis, Index Ventures.

Umgicks. Yuval Binur, Accelerated Technologies,
Astrid Lilliestråle, SALSS och William Haseltine,
Human Genome Sciences.

Minglade. Lars Martin, Linkmed, SALSS’ grundare
Barbro Ehnbom och Hans Dahlin, Oncolog

Branschmöte på toppnivå
n För tredje året i rad bjöd
Swedish-American Life Science
Summit, SALSS, på ett fullspäckat program med några av
de mest namnkunniga ledarna
och investerarna inom life
science.

beslutat om ett förenklat regelverk
för produktion och märkning av
ekologiska livsmedel. Ekologiska
varor ska bland annat märkas med
en gemensam symbol samt
ursprungsmärkas. De nya reglerna
förtydligar också att GMO inte är
tillåtet i ekologiskt produktion,
samt öppnar möjligheten för
producenter och livsmedelsföretag
att märka livsmedel som innehåller delvis ekologiska ingredienser.
De nya reglerna träder i kraft
2009. Förhoppningen är att en
gemensam märkning kommer att
öka antalet tillgängliga ekologiska
produkter för konsumenter i hela
Europa. Den svenska KRAVsymbolen kommer att kunna
användas parallellt med den nya
europeiska ekomat-symbolen. LH

Dansk satsning för att
locka fler ingenjörer

Målet med eventet, som hölls i Stockholm i juni, är att främja affärsrelationerna mellan Sverige och USA. Under
två intensiva dagar hölls spännande
paneldiskussioner och föredrag samt
presentationer av framgångsrika och
lovande svenska företag. Och många
var där och minglade.

n Precis som i många andra
länder är det brist på ingenjörer i
Danmark, och bristen hotar att
förminska Danmarks chanser att
hävda sig i den internationella
konkurrensen. Därför har den
danska regeringen tillsammans
med Dansk Industri och
Ingenjörsföreningen inlett en
kampanj med syftet att förändra
bilden av och attityderna till
ingenjörsyrkenas möjligheter. Ett
av målen är att visa på vilka
karriärmöjligheter en ingenjörsutbildning öppnar, och ersätta
eventuella fördomar om yrkets
möjligheter med en bättre bild av
den moderne ingenjören.
Kampanjen får en budget av
närmare nio miljoner danska
kronor, och ska pågå till slutet av
2008. Allt enligt information från
Ministeriet for Videnskap
Teknologi och Utvikling. LH
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I centrum. Barbro Ehnbom, grundare
SALSS skålade med Gene Marcial,
Business Week och Celia Serbin.

Fler ska lockas läsa
naturvetenskap i Lund

Lyssnade koncentrerat. Den särskilt inbjudna publiken hade många intressanta
föredrag och presentationer att njuta av.

I samspråk. Martin Nicklasson, Biovitrum, pratade med Magnus Tyreman,
McKinsey & Company och Jan Lundberg, Astrazeneca.

Lättare finska jyckar
n Drygt var fjärde finsk hund
är för fet. Nu lanseras den första
behandlingen för feta hundar.

inflammatoriska och hjärtbehandlingar. EMEA godkände läkemedlet i
Europa i november 2006.

Läkemedelsföretaget Orion har nu i
sommar marknadslanserat en ny oral
behandling för överviktiga och feta
hundar. Den receptbelagda behandlingen Yarvitan, med aktiv substan
smitratapide är ursprungligen framforskad av Janssen Animal Health,
som också har Europarättigheterna.
Den aktiva ingrediensen hämmar
proteiner kopplade till fettupptag i
hundens matsmältningssystem. Verkningsmekanismen påverkar därmed
mängden fett som absorberas i hundens tarmar, men påverkar inte hundens aptit nämnvärt.
Metoden har testas i flera stora studier i både Europa och USA, och visat
sig ha god effekt samtidigt som den
även visat sig vara väl tolererad av
patienterna samt kompatibel med
andra behandlingar, exempelvis anti-

Viktigt hälsoproblem
Övervikt är ett stort hälsoproblem
för hundar, och medför samma typ
av sjukdomar som drabbar feta människor. Diabetes, kardiovaskulära
sjukdomar och andningsproblem
är några av de sjukdomar som kan
drabba en överviktig hund. Enligt
beräkningar lider nästan 40 procent
av världens hundar av övervikt eller
fetma. Finland har 600 000 registrerade hundar. Omkring 25–30 procent av
dessa beräknas väga för mycket. LH
Fotnot: Gränsen för övervikt går vid 10
procent över normalvikt, och fetmagränsen
för hundar går vid 20 procent över
normalvikten. Hittills har behandlingen
huvudsakligen bestått av en mer hälsosam
diet och ökad motion.

n Lunds universitet startar under
våren 2008 en naturvetenskaplig
introduktionsutbildning, som ger
särskild behörighet och plats på
det naturvetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet.
Efter att själv ha läst in vissa
grundbetyg, fortsätter studierna
under en introduktionstermin vid
Lunds universitet varefter
studenten har platsgaranti på
naturvetarprogrammet.
Bakgrunden är att allt fler
gymnasiestudenter saknar behörighet att läsa teknik och naturvetenskap på universitetet, och att
antalet sökande till natur- och
teknikprogrammen minskar.
Samtidigt kommer det att behövas
ett stort antal naturvetare och
ingenjörer på arbetsmarknaden de
kommande åren. LH

Skogsbränsletävling för
studenter
SFBM:s Årsmöte 2007
Proteins: from gene to function
25-26 september ScanLab, Svenska Laboratoriedagarna 2007
Stockholmsmässan
Sessionerna är Protein expression and aging; Protein transport;
Protein assembly samt Protein degradation.
2007års The Svedberg-stipendiat kommer att presenteras.
Alla intresserade är välkomna!

För program, anmälan och mer information:

www.sfbm.org

n Skogforsk utlyser Bränsle-ESS,
en tävling där det bästa examensarbetet om skogsbränsle belönas
med ett stipendium på 10 000
kronor. Tävlingen arrangeras av
Skogforsks forskningsprogram
Effektivare skogsbränslesystem,
ESS, och ska hållas varje år under
programmets löptid (2007-2010).
Syftet är att stimulera intresset för
skogsbränsle bland studerande
och nyutexaminerade vid universitet och högskolor i Sverige, och ett
sätt för ESS att tillvarata genomarbetade forskningsresultat inom
skogsbränsleområdet. Vinnaren
ska utses av ESS styrelse samt
representanter för näringslivet,
och presenteras i februari 2008.
LH
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