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Vision

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse med visionen att stärkt 
medicinsk forskning förbättrar människors hälsa, ökar insikterna 
om människan samt bidrar till attraktiva miljöer för utveckling och 
tillväxt i Sverige.

Vi når visionen genom att skapa förståelse för att:
• forskning är en investering för Sverige, inte en kostnad
• medicinsk forskning bara leder till förbättrad hälsa om det finns 
ett effektivt innovationssystem och en vilja att introducera och 
sprida ny kunskap i vården och övriga delar av samhället
• alla vinner på en gemensam satsning mellan landsting, stat och 
andra intressenter
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Syfte 

Göra medicinsk forskning för hälsa till en högre 
nationell prioritet. 
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Finansiering & Budget

Forska!Sverige kommer att arbeta med en budget på 5 miljoner 
SEK/år under 2011-2015, totalt 25 miljoner kronor.

Ambitionen är att skapa en stiftelse som stöds av ett flertal 
organisationer och engagerade personer och som inte domineras 
av någon.

Fundraising startar när stiftelsen blivit registrerad. 
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Verksamhet 

Informera om och väcka uppmärksamhet runt vikten av medicinsk 
forskning för hälsa och välstånd som en investering för Sverige. Det 
görs bland annat genom att:

• Löpande samla in material (forskning & statistik) som underlag för 
visionen och skapa en kunskapsbank som kan användas av många 
intressenter

• Förse centrala beslutsfattare med strategisk information
• Uppmärksamma personer i beslutsfattande ställning som gör viktiga 

insatser 
• Bygga broar - skapa mötesplatser
• Göra opinionsmätningar
• Bidra med kritisk analys
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Forska!Sveriges styrelse

Anne Carlsson, Reumatikerförbundet 
Håkan Billig, Göteborgs Universitet 
Staffan Josephson, Hjärt- och lungfonden
Carola Lemne, Praktikertjänst
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare (verkställande ledamot)
Nina Rehnqvist, SBU
Olle Stendahl, Linköpings Universitet (vice ordförande)
Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet & EuroScience (ordförande)
Akbar Seddigh, Elekta 
Eugen Steiner, HealthCap
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Verkställande ledamot
Anna Nilsson Vindefjärd

7Anna Nilsson Vindefjärd

IVA



Tankar och idéer? Kontakta mig på 
anna@forskasverige.se

Tack!
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