Medeon - forskningsparken i hjärtat av Medicon Valley
Forskningsparken Medeon har en strategisk placering i hjärtat av Medicon Valley, mitt i Öresundsregionen. Här
verkar idag ett fyrtiotal företag med ungefär 450 anställda inom life science området. Medeons uppgift är att
erbjuda den bästa företagsmiljön för kunskapsintensivt företagande inom medicin och hälsa och därmed bidra
till utvecklingen av Malmöregionen. Medeon utgör en mötesplats för samverkan mellan forskning och näringsliv,
men arbetar också aktivt med företagsetableringar och nystartande av företag inom de aktuella områdena i
Malmö.
- Här finns idag ett brett spektrum av företag. Här finns exempelvis de som arbetar med substanser till
läkemedel, renodlade forskningsföretag och företag som arbetar med inriktning mot att bevara hälsa snarare
än att bota sjukdomar, berättar Bengt Lövdén, VD för Medeon.
Placeringen är strategisk på många sätt. Branschen är i hög grad global och kommunikationer är viktiga. Att då
befinna sig endast 20 minuter med bil från en stor internationell flygplats varifrån man når hela världen är
förstås en betydande fördel.

Forskningsparken växer fram

Medeon skapades 1985. Inledningsvis kallades verksamheten Ideon i Malmö och huserade i baracker. Redan
från början var placeringen dock på samma ställe som idag - med närheten till Skånes universitetssjukhus som
en viktig förutsättning. De byggnader som idag används har byggts i etapper och namnet Medeon har använts
sedan slutet av 90-talet.
- Här är mer eller mindre fullt nu, vilket innebär att när fler företag vill flytta hit och etablera sig så måste det
byggas nytt. Det är en stor fördel att marken här runtomkring ägs av Malmö stad och syftet från stadens sida
är att området kring Medeon skall användas för medicinsk verksamhet, säger Bengt Lövdén.

Inkubatorn

Under 2004 startades inkubatorverksamhet på Medeon. Verksamheten har plats för 10-15 nystartade företag.
Syftet är att erbjuda hjälp och stöd under en begränsad period vid uppstarten av nya företag. Företagen får
under den här tiden subventionerad kontorsplats och hjälp med affärsrådgivning. Max två år får ett företag vara
i inkubatorn, sedan måste det stå på egna ben.
- inkubatorn är främst till för innovativa idéer och blivande företag och för att få plats här måste man genomgå
ett antagningsförfarande. Affärsidén presenteras för oss på Medeon och våra samarbetspartners och vi avgör
om man får plats eller ej, framhåller Bengt Lövdén.

Olika behov kräver bred service

Medeon vill gärna locka till sig stor bredd av företag inom life science. Men man kan inte nå alla samtidigt och
de prioriteringar som görs utgår främst från de forskningsstarka områden som finns i regionen. Diabetes,
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och blodsjukdomar är exempel på sådana specialiteter.
- Det som också är intressant med Medeon är att vi dessutom jobbar mycket med hälsoföretag som vi vet är en
växande marknad, poängterar Bengt Lövdén.
Medeons verksamhet består av flera delar. För nystartade företag i inkubatorn handlar det mycket om
grundläggande hjälp med exempelvis rådgivning kring juridik, patent och försäkringar samt stöd i
formulerandet av affärsidé och framtagande av affärsplan. Kontakter till finansiering är en annan viktig service
för nya företag.
För etablerade företag som vill flytta till Medeon är det andra saker som lockar:
- Det är viktigt att kunna erbjuda bra nätverk och kontakter inom den medicinska världen samt närhet till ett
universitetssjukhus där det finns möjlighet till kliniska studier. Tillgången på kompetent personal i Medicon
Valley-området är också väsentlig. För företag som vill expandera är det förstås en stor fördel att hela det här
området är avsett för det ändamålet, menar Bengt Lövdén.
En viktig funktion är att skapa mötesplatser för människor som är aktiva inom det life science-området. Det
sker bland annat genom Medeons Life Science nätverk. I nätverket får alla som på något sätt är verksamma
inom life science i regionen, såsom anställda vid medicinska företag, läkare, forskare och studenter, vara
medlemmar kostnadsfritt. Nätverket anordnar träffar med jämna mellanrum och på olika platser. Utöver
intressanta föredrag ges det goda möjligheter till värdefullt minglande och erfarenhetsutbyte. Nätverket har
över 600 medlemmar.

Medeon Science Park i det medicinska Malmö

Blickar man framåt så är ambitionen från Malmö stads sida klar. Det är meningen att hela området med bland

annat sjukhuset, Medeon och den hälsoinriktade delen av Malmö högskola ska växa samman till ett medicinskt
centrum. Här ska sjukhus, studenter och företag blandas i en smältdegel för medicin och hälsa. Även för
Medeons del finns det konkreta målsättningar på lång sikt.
- Vår målsättning är att vi ska ha mångdubblat antalet företag här på Medeon om tio år. Området bör då ha
växt ihop mer med både sjukhusområdet och högskolan. Här kommer också att finnas gott om naturliga
mötesplatser i form av exempelvis restauranger och caféer. Den gröna och attraktiva parkmiljön kommer att
finnas kvar och utvecklas ännu mer, vilket är en stor fördel när det gäller att skapa attraktivitet för
medarbetare och studenter. Det ska finnas promenadstråk och studentbostäder här också. Medeon och den
framtid som planeras här är ett viktigt led i Malmös fortsatta omvandling till kunskapsstad och det är
spännande att få vara en del av det, avslutar Bengt Lövdén.

Fakta om Medeon Science Park
• Medeon är en forskningspark för verksamheter inom life science.
• Medeon Science Park finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det är ett av Europas
starkaste life science kluster med ett stort antal life science företag och forskningsinstitutioner som är belägna
inom ett mindre geografiskt område.
• Ett fyrtiotal företag finns idag på Medeon och tillsammans har de ungefär 450 anställda.
• Inkubatorn är en plats där nystartande företag kan få hjälp med att komma igång under maximalt två år.
• Medeon erbjuder bra nätverk och många kontakter inom life science.
• Området har goda expansionsmöjligheter i trevlig miljö.
• Medeon AB är en public, private partnership organisation som ägs av Malmö stad (60 procent) och
fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).
• I styrelsen för Medeon AB sitter, förutom representanter för ägarna, människor med koppling till verksamhet
inom life science.
• Läs mer på

www.medeon.se

