Anders Milton är ny styrelsemedlem i Sobrera Pharma AB
Anders Milton som sedan sommaren 2020 är styrelsemedlem i Sobrera Pharma AB har lång
erfarenhet av styrelsearbete samt ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.
Sobrera Pharma AB är ett läkemedelsföretag som utvecklar en ny behandling för patienter
med alkoholberoende. Denna prövas för närvarande i en randomiserad dubbel-blind studie
på personer med mellan till hög alkoholkonsumtion.
- Jag tror på detta, det är kompetenta forskare och det är en enkel modell ungefär som
att 1 + 1 blir 3, säger Anders Milton.
Idag finns det cirka 300.000 personer i Sverige med skadligt bruk av alkohol. De fysiska och
psykiska effekterna av alkoholkonsumtion skördar många liv. Genom att kombinera två befintliga läkemedel påskyndas processen med att få ut ett effektivt läkemedel på marknaden
som vi hoppas kan få personer med ett beroende att minska eller sluta helt att dricka alkohol.
- Det är en viktig fråga att få människor nyktra. Alkoholism är ju ett utbrett problem
och dessutom skadligt, fysiskt och psykiskt men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger han.
Socialstyrelsen skriver i patientinformationen i ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid
missbruk och beroende 2019” att: ”Många som har ett alkoholberoende får inte den hjälp
de skulle behöva, för att antingen sluta dricka helt eller kunna dricka på ett sätt som är
mindre skadligt. Fler skulle exempelvis behöva få läkemedelsbehandling för att klara detta.”
Studien beräknas vara klar 2022.
Anders Milton
• Ny medlem i Sobrera Pharma AB’s bolagsstyrelse.
• Ordförande i Vironova, Immune System Regulation, Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, Stiftelsen Motivationslyftet, samt ledamot i ett flertal andra styrelser.
• Tidigare ordförande för Läkarförbundet, SACO, Svenska Röda Korset, Folk och Försvar
samt World Medical Association.
• Har bland annat varit statlig utredare om den svenska psykiatrins framtid, hiv/aidspolitiken, organdonation och transplantationer samt oönskade graviditeter.
• Varit ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamin 2004.
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En engagerad humanist är ny styrelsemedlem i Sobrera Pharma AB
Anders Milton har idag 18 aktiva styrelseuppdrag och har tidigare haft över 50 styrelseuppdrag. Sobrera Pharma AB har fått en styrelsemedlem med en mycket lång meritlista. Den
röda tråden i nästan samtliga uppdrag är ett genuint intresse för forskning men också ett
mycket starkt humanitärt engagemang.
Tsunamin 26 december 2004 i Thailand skördade nästan 280.000 människors liv och än idag
blir Anders Milton upprörd när han berättar om hur den svenska regeringen och inte minst
hur Utrikesdepartementet agerade eller snarare inte agerade. Flera andra länder hade hjälparbetare på plats innan Sverige ens vaknat upp efter julhelgen. Anders Milton och Christer
Zettergren, ordförande respektive generalsekreterare i svenska Röda Korset, skrev en debattartikel i Dagens Nyheter 29 december, 2004 om att svenska myndigheter måste ha en
större krisberedskap.
- Efter det fick jag frågan av statsminister Göran Persson om jag ville utreda hur hjälpinsatser ska samordnas vid större katastrofer och jag accepterade, säger Anders Milton.
Under större delen av livet har hans engagemang handlat om att leda, utreda eller hjälpa till
vid utsatthet av olika slag. Organisationer och stiftelser som Läxhjälpen, Motivationslyftet,
Röda Korset, Star for Life, Europaskolan i Strängnäs är exempel där Anders Milton har eller
har haft en aktiv roll. Han har också arbetat nationellt och internationellt med stora och
svåra frågor om hantering av HIV/AIDS, organdonationer och flyktingströmmar. Engagemanget har också ibland varit rent pragmatiskt.
- Jag har nog haft minst 100 chilenska flyktingar boende hemma hos mig i perioder
men inte samtidigt förstås, säger han.
Anders Milton fått låna sitt namn till ”Miltonutredningen” och ”Miltonpengarna”. Efter mordet på Anna Lindh 31 oktober 2002 hamnade psykiatrivården i fokus och då blev han utsedd
av regeringen att utreda, och ge förslag till, samordningen inom psykiatrin.
- Under ett par år reste jag runt i landet och talande med varenda landstingsråd, säger
han.
”Miltonutredningen” föreslog lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt i socialtjänstlagen så att kommuner och landsting blir tvungna att samarbeta kring vården av personer med
psykisk ohälsa. Regeringen avsatte cirka 700 miljoner kronor, de så kallade ”Miltonpengarna”, för att genomföra flera av de föreslagna åtgärderna.
- Det blev 107 förslag till lagändringar i min utredning och många förslag genomfördes.
Jag tycker tyvärr att det fortfarande finns otaliga brister i den psykiatriska vården.
Varför kan vi inte lära oss av varandra? Vi måste kunna mäta våra metoder och sprida
det som är bra, och följaktligen sluta med det som inte fungerar, säger han.

Anders Milton föddes i Junsele, en liten by i Ångermanland. Hans morfar var gruvarbetare i
Grängesberg och ordförande i gruvettan under den stora gruvstrejken 1928. Anders Milton
tog studenten 1968 med betyg som innebar att han kunde välja vilken väg han ville i universitetsvärlden. Han valde nationalekonomi, matematik och statistik. Efter examen blev han
departementssekreterare i dåvarande Civildepartementet. Då handlade arbetet bland annat
om att utreda var kärnkraftverken skulle ligga i Sverige och sedan samhällsintresset svalnat
något bestämde han sig för att bli läkare istället. Förutom att läsa medicin engagerade han
sig i Studentförbundet, blev ordförande, och representant för studenterna i Läkarförbundet.
Doktorsavhandlingen ”Differentiation between luminal and peritubular interactions of various agents with renal tubular cells: an in vivo study in the avian kidney” landade i att han i
15 år arbetade inom njurmedicin på Akademiska i Uppsala. Han startade ett företag, en variant av ”Doktorn kommer” som var både uppskattat och framgångsrikt. Därefter engagemang
som ordförande i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och 12 år som VD i Läkarförbundet.
- Alltså, jag är egentligen lat, men jag är också en jävel på att jobba, säger han.
Arbetet i tsunamikommissionen har påverkat honom på många plan. Själv var han på resa
med sin dotter i Chile när statsministern ringde. Och debattartikeln i DN skrev han i affekt.
- Jag är inte rädd för konflikter, men man ska aldrig skälla nedåt. Jag är mest intresserad av resultatet, inte detaljerna, säger han.

