
   

PRESSEMEDDELELSE FRA MEDICON VALLEY ALLIANCE 

 

Markant erhvervskvinde ny bestyrelsesformand i Medicon Valley Alliance 

 
Eva Östling er indtrådt som formand for bestyrelsen hos Medicon Valley Alliance (MVA), 

medlemsorganisation for medicinal-, biotek-og medicovirksomheder, universiteter og hospitaler i 
Øresundsregionen. 

Eva Östling er administrerende direktør i Visita – Swedish Turism and Hospitality Industry, den 

svenske branche- og arbejdsgiverorganisation for Turisme, Hotel- og Restauration, og har en lang 
række direktør- og bestyrelsesposter med sig i bagagen. 

Inden hun i 2010 kom til Visita var hun hos Svensk Näringsliv (den svenske pendant til Dansk 

Industri) som regionchef i Region Skåne. På det omfattende CV finder man også poster som adm. 

direktør hos Bemanningsföretagen (the Swedish Staffing Agencies), ligesom hun på den danske 

side af Øresund har været adm. direktør for rekrutteringsfirmaet Proffice A/S, Danmark. Hun 

har også været kommunalpolitiker i Malmø og drevet eget PR-firma. 

Dertil kommer en lang række bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for Malmö 

Universitet ligesom hun siden 2010 har siddet i bestyrelsen hos ”Visit Sweden” og ”Swedish 
Tourism”. 

Det er således en både erfaren og markant erhvervskvinde, som nu sætter sig i formandsstolen for 

Medicon Valley Alliance.  

”Jeg har et indgående kendskab til erhvervslivet i Øresundsregionen og vil arbejde hårdt for, at vi 

på svensk og dansk side får styrket samarbejdet om Medicon Valley. Life science med pharma, 

medico og biotek er en fremtidsindustri, som er uhyre vigtig for os alle i både Danmark og Sverige. 

Vi bliver ældre og ældre, parallelt med at de offentlige udgifter til sundhedsvæsenet vokser. Her 

kan Medicon Valley med et dansk-svensk perspektiv spille en helt særlig rolle med at styrke 
forskningssamarbejder i Øresundsregionen”, siger Eva Östling. 

Hun hæfter sig da også ved, at en nylig offentliggjort OECD-rapport slår fast, at der er et stort 

uudnyttet potentiale for yderligere forskningssamarbejde mellem Danmark og Sverige. 

Samarbejde som kan skabe nye jobs og ny vækst. Her spiller dansk-svenske Medicon Valley en 

særlig vigtig rolle og OECD-rapporten fremhæver Medicon Valley Alliance som et flagskib for 

innovation og samarbejde i Øresundsregionen. 

 

Eva Östling er 61 år, gift med Anders og bor i Ljunghusen, tæt på Malmø. En lejlighed i Stockholm 

er i hverdagene base for arbejdslivet i Visita. Hun har to voksne børn, to bonusbørn og 
et barnebarn. I den sparsomme fritid bliver der dog også tid til jogging og golf.  

Foruden Eva Östling som ny bestyrelsesformand i MVA, er Morten Sommer, professor, DTU, 

valgt ind som ny næstformand for MVAs bestyrelse. Derudover er følgende indtrådt som nye 

medlemmer af MVAs bestyrelse: Søren Bregenholt, Corporate Vice President, R&D External 

Relations at Novo Nordisk A/S; Hjalte Aaberg, direktør, Region Hovedstaden samt Tue David Bak, 
udviklingsdirektør, Region Sjælland. 



   

Bestyrelsen i Medicon Valley Alliance har repræsentanter fra Novo Nordisk, Lundbeck, LEO 

Pharma, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lunds Universitet, 

Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, 

Rigshospitalet, Malmø Universitet, Camurus og Gambro Lundia. 

Yderligere information: 

 

Eva Östling, formand for bestyrelsen i Medicon Valley Alliance, + 46 70 387 19 00 

Stig Jørgensen, adm. direktør, Medicon Valley Alliance, mobil + 45 4079 7811 

Claus Clausen, pressechef, Medicon Valley Alliance, mobil + 45 2498 1668 

 

Fakta om Medicon Valley Alliance 

Medicon Valley Alliance (MVA) er medlemsorganisation for life science virksomheder (medicinal, biotek og 

medico), universiteter, regioner samt hospitaler i Øresundsregionen. MVA har ca. 250 medlemmer som 

tilsammen beskæftiger godt 140.000 mennesker. Talent er den vigtigste og mest værdifulde ressource i en 

videnintensiv sektor som life science. Derfor arbejder MVA med at lancere og drive initiativer som gør 

Medicon Valley til en attraktiv destination for de bedste talenter inden for life science.  

Desuden arbejder MVA aktivt for at skabe stærke relationer mellem Medicon Valley og de største life 

science klynger i Europa, Nordamerika og Asien. 

 

  
 
PRESSMEDDELANDE FRÅN MEDICON VALLEY ALLIANCE 

 
Inflytelserik affärskvinna ny ordförande i Medicon Valley Alliance 

 
Eva Östling tillträder som ordförande i Medicon Valley Alliance (MVA) som är en 

medlemsorganisation för företagen inom läkemedel, bioteknik och biomedicin samt universiteten 
och sjukhusen i öresundsregionen.  

Eva Östling är VD för Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för turist, hotell 

och restaurangbranschen och har därtill en lång rad styrelse och ledningsuppdrag på meritlistan.  

Innan hon tillträdde som VD hos Visita arbetade Eva Östling för Svenskt Näringsliv i rollen som 

regionchef på Region Skåne. På hennes omfattande CV finns också VD-posten hos 

Bemanningsföretagen samt en liknande roll på andra sidan sundet som VD för 

rekryteringsföretaget Proffice A/S Danmark. Hon har även varit kommunpolitiker i Malmö och 
drivit egen PR-byrå.  

Utöver det återfinns en lång rad styrelseposter, bland annat som styrelseordförande för Malmö 

högskola och sedan 2010 sitter hon även med i styrelsen för Visit Sweden och Svensk Turism. Det 

är således en erfaren och inflytelserik affärskvinna som nu tar över posten som styrelseordförande 

för Medicon Valley Alliance.  



   

 

”Jag har god kännedom om näringslivet i Öresundsregionen och jag kommer arbeta hårt för att 

stärka samarbetet mellan Sverige och Danmark i Medicon Valley. Life science-industrin med 

läkemedelsbolagen, medicinteknik och bioteknikföretagen är en framtidsbransch som är oerhört 

viktig för både Sverige och Danmark. Vi blir allt äldre och parallellt med det ökar de offentliga 

utgifterna för hälso- och sjukvården. Ur det perspektivet kan Medicon Valley spela en nyckelroll 
genom att stärka forskningssamarbetet i Öresundsregionen”, säger Eva Östling.  

Hon understryker också, att en nyligen publicerad OECD-rapport visar stor outnyttjad potential för 

ytterligare forskningssamarbete mellan Danmark och Sverige. Ett samarbete som kan skapa nya 

jobb och ny tillväxt. Här spelar det dansk-svenska Medicon Valley en särskilt viktig roll, och OECD-

rapporten slår fast att Medicon Valley Alliance är ett flaggskepp för innovation och samarbete i 
Öresundsregionen.  

Eva Östling, 61 år, är gift med Anders och boende i Ljunghusen, utanför Malmö. Hennes lägenhet i 

Stockholm är basen under arbetsveckorna på Visita. Hon har två vuxna barn, två bonusbarn och en 
barnbarn. På den lilla fritid som blir över tar hon gärna en löprunda eller spelar golf.  

Utöver att Eva Östling invaldes till styrelseordförande valdes även Morten Sommer, Professor på 

Danmarks Tekniska Universitet, till ny vice styrelseordförande. Dessutom tillträder som nya 

ledamöter för respektive organisation i styrelsen för Medicon Valley Alliance: Søren Bregenholt, 

Corporate Vice President, R&D External Relations at Novo Nordisk A/S; Hjalte Aaberg, 
Regiondirektör, Huvudstadsregionen och Tue David Bak, utvecklingsdirektör, Region Själland.  

I styrelsen för Medicon Valley Alliance finns representanter från Novo Nordisk , Lundbeck , LEO 

Pharma , Köpenhamns universitet , Danmarks Tekniska Universitet (DTU) , Lunds Universitet , 

Läkemedelsindustrin (LIF , Huvudstadsregionen , Region Själland , Region Skåne, Köpenhamns 
universitetssjukhus , Malmö högskola , Camurus och Gambro Lundia. 

Ytterligare information : 
 

Eva Östling, styrelseordförande i Medicon Valley Alliance, + 46 70 387 19 00 
Stig Jørgensen, vd för Medicon Valley Alliance, mobil + 45 4079 7811 

Claus Clausen, presschef, Medicon Valley Alliance, mobil + 45 2498 1668 
 
Fakta om Medicon Valley Alliance 
Medicon Valley Alliance (MVA) är en medlemsorganisation för life science (läkemedel , bioteknik och 

medicinteknik) , universitet , regioner och sjukhus i Öresundsregionen. MVA har ca. 250 medlemmar som 

tillsammans sysselsätter 140.000 personer. Talang är den viktigaste och mest  värdefulla resursen i en 

kunskapsintensiv sektor som life science. Därför arbetar MVA för att starta och driva initiativ som gör 

Medicon Valley en attraktiv destination för bästa talangerna inom life science. Dessutom arbetar MVA 

aktivt med att skapa starka relationer mellan Medicon Valley och de största life-science-klustren i Europa, 
Nordamerika och Asien. 

 


