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Forska!Sverige – en oberoende stiftelse
Se film med Hans Bergström, Ingvar Carlsson, Carola Lemne m fl om Forska!Sverige
Verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet – för hälsa och välstånd.
Grundades år 2010 av 64 välkända personer från alla delar av samhället:
politik, näringsliv, kultur, fackföreningar, patientföreningar, förvaltning, vård och universitet (inkl
nobelpristagare och fd statminister).
Visionen är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att
medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
Uppdraget är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning
genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt
diskussionsklimat för förändringar.

 Forska!Sverige gör nytta genom att lyfta insikterna hos strategiskt placerade beslutsfattare om
vad ett bättre forsknings- och innovationsklimat betyder såväl för patienter som för svensk
ekonomi. Stiftelsen drar nytta av den kunskap som finns i grundarkretsen och experter i dess
nätverk för att komma med konstruktiva åtgärdsförslag. Detta kunskapsunderlag har fått stort
gehör hos politiska beslutsfattare och används aktivt, vilket synts både i skrift och tal.

Annie Lööf (C) och Ingela Nylund Watz (S)

➢ Stiftelsen fungerar, i form av neutral part, som plattform för konstruktiva samtal mellan olika
parter för att diskutera utmaningar och lösningar. Nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” är
ett tydligt exempel där fokus ligger på att tillsammans utveckla konstruktiva åtgärdsförslag.

➢ I maj 2015 överlämnades rapporten Agenda för hälsa och välstånd till regeringen vid vår Agendakonferens med över 400 deltagare. Rapporten är en input till en svensk life science strategi med 14

konkreta åtgärdsförslag och baseras på en genomgång av över 200 forsknings-rapporter och
utredningar som är relevanta för frågan om hur vi kan stärka Sveriges position inom följande fyra
målområden:

Se kort film med ministrarnas kommentarer

➢ I mars 2016 kompletterades åtgärdsförslagen med en gemensam vision för life science i Sverige
2025 och ett erbjudande som beskriver vad organisationerna i Agenda-gruppen är beredda att
göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Rapporten inkluderar även en utförlig
sammanställning av hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en
genomgång av andra länders satsningar inom life science.
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-

Event Almedalen med
politikerpanel
PR-värde 2,5 miljoner sek
Rapport december 2016
Rapport mars 2017



I december 2016 presenterades en (första) årlig statusrapport, där vi följer upp och värderar de
initiativ som regeringen har tagit kopplat till åtgärdsförslagen. Syftet är att synliggöra vad regeringen

har gjort och vad som ännu inte genomförts. Med utgångspunkt i statusrapporten anordnades ett
riksdagsseminarium av Rifo & Forska!Sverige där regerings- och allianspartierna samt organisationer
från nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” medverkade.

Förslag överlämnade till regeringen 2016 av life scienceÖversikt
– status
för de 14 åtgärdsförslagen
samordnaren
och referensgruppen
för life science

1.1 Förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosätena
(utlysningar & ”tenure track”)
1.2 Justera meriteringssystemet inom akademi och vård
(”delade” tjänster och samverkansavtal)
1.3 Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
1.4 Stärk nyttan av den nationella portalen för kliniska studier
2.1 Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning
2.2 Inför ackreditering av universitetssjukvård
2.3 Inför särskild fond för introduktion av innovativa metoder
(arbetsgrupp tillsatt under life science-samordnaren)
2.4 Utveckla och harmonisera vårdens ersättningsmodeller
3.1 Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell samordning för forskning och kvalitetsutveckling”
3.2 Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister
4.1 Stimulera forskning och utveckling i företag – skatter
4.2 Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra
4.3 Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag
4.4 Stärk innovationsupphandlingen

(tillsatt under life
science-samordnaren)

(personaloptioner och expertskatten)

➢ I mars 2017 släpptes rapporten Agenda 2017 med en vidareutveckling av de 14 konkreta
åtgärdsförslagen. Rapporten innehåller även en bilaga med fördjupning av uppföljningsstudier;
grundförutsättningar, Sveriges styrkor och viktiga faktorer att beakta i utvecklingen av Sverige som

plats för uppföljning.

➢ Forska!Sverige anordnar även event. Ett exempel är de debatt- och mingelevent vi har i Almedalen
där vi samlar en politikerpanel och aktörer från akademi, vård, näringsliv och
patientorganisationer för att diskutera Agendas åtgärdsförslag för life science (2015, 2016).

➢ Ett annat väl etablerat event är Forska!Sverige-dagen där ministrar och andra politiker, generaldirektörer,
ledande företagare, vårdchefer, patienter och forskare samlas till en hög-nivå diskussion. (2012, 2013,
2014, 2016)
➢ Då delar vi även ut utmärkelser till forskare och politiker. Något som uppmärksammats i SVT:s Gomorron
Sverige.

➢ Stiftelsen gör dessutom nytta genom att kontinuerligt visa att medicinsk forskning är en investering,

inte en kostnad. Både via direkt interaktion med politiker, men även via opinionsbildning som i sin tur
skapar ett tryck på politikerna. Fyra opinionsundersökningar är publicerade. Vi har också utvecklat en
serie faktablad och 12 kortfilmer om värdet av medicinsk forskning och innovation.

➢ Stiftelsen bidrar även med utvecklingen av en kunskapsbas med statistik om trender för
investeringar i medicinsk forskning och internationella jämförelser. Den presenteras i en årlig
lägesrapport, som även används av media, t ex i DN. Den bidrar med tydlighet och gör det

möjligt att peka på trender som går åt fel håll.

➢ Forska!Sveriges framgångar i media har varit stora och värdet av stiftelsens debattartiklar är i
dagsläget över 57 miljoner sek (för artiklar publicerade 2012 - mars 2017)

➢ Våra artiklar har gett upphov till engagemang från privatpersoner, som vill stödja medicinsk
forskning antingen via egna medel eller genom att starta insamlingar.

➢ Vi är även aktiva i debatten via pressmeddelanden (53) och publicerade kommentarer (23)

 Totalt har vi arrangerat 23 konferenser/sessioner, till exempel på Tillväxtdagarna, och varit

inbjudna som talare på externa konferenser, inkl statsministers rundabordssamtal

 Politiska möten är en mycket viktig del av verksamheten och vi har haft över 100 hittills

 Generalsekreteraren är invald medlem i regeringens expertråd för life science

➢ Forska!Sveriges analyser och åtgärdsförslag används även av andra organisationer, t ex
Entreprenörskapsutredningen (SOU2016:72), nationella innovationsprogrammet SweLife mm

➢ Vi är aktiva inom sociala media och har över 2 100 följare på Twitter

 Våra grundare har skrivit 56 krönikor som vi publicerat
 Vi har samarbete med Research!America, Research!Australia, Research!Canada och
Research!NewZeeland

Forska!Sverige gör allt detta till en mycket liten kostnad i hopp om att det ska hjälpa patienter. De
investeringar som gjorts i stiftelsen uppskattas redan ha betalt sig många gånger om.

Finansiering via donationer, projekt, Agenda-nätverket och pro bono-donationer.
Som ideell stiftelse tar vi aldrig ut vinstmarginaler för vårt arbete. Finansieringen går till att täcka
direkta kostnader för verksamheten.

Vårt budskap
Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra
förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de offentliga
investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona.

En av Forska!Sveriges styrkor är att stiftelsen inte är ett särintresse, utan driver frågan om
forskning som en investering för Sverige utifrån ett samhällsperspektiv.

