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Workshops med Forska!Sveriges medlemsorganisation 
”Agenda för hälsa och välstånd” (jan & feb)

Workshoparbete med fokus på precisionsmedicin, samt gästföreläsning av:

• Frida Lundmark, handläggare för Vinnovas nationella satsning på precisionsmedicin. 



Forska!Sveriges uppmaning till den kommande 
regeringen (jan) 

Den 18e januari utsågs Stefan Löfven (S) till 
statsminister och kunde därmed bilda en 
regering. Forska!Sverige uppmärksammade 
den nya regeringen på fem förslag som det 
finns bred politisk enighet kring genom: 

• Ett pressmeddelande

• En debattartikel i Dagens Samhälle

• En debattartiklar som publicerades i 23 
regionala tidningar

http://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/vi-uppmanar-den-nya-regeringen-att-moeta-vaardutmaningen-och-satsa-paa-medicinsk-forskning-2825591
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-prioritera-halsoutmaningarna-25837
http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/


Årsmöte med Forska!Sveriges medlemsorganisation 
”Agenda för hälsa och välstånd” (april)

”Agenda för hälsa och välstånd” samlade medlemsorganisationerna för årsmöte på Karolinska Institutet 
och rundade av dagen med mingel, underhållning och middag på Svarta Räfven.



Ny rapport från Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och 
välstånd” (maj)

Sverige står inför stora utmaningar med ökade kostnader och 
ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett 
paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. 

Den 27e maj presenterade ”Agenda för hälsa och välstånd” en 
ny rapport där de 14 åtgärdsförslagen från år 2015 uppdateras 
och anpassas till nya utmaningar och förutsättningar. 

• Läs rapporten
• Läs en sammanfattning av åtgärdsförslagen 
• Läs pressmeddelandet 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda-rapport-2019.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Sammanfattning-Agenda-rapport-2019.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/agenda-foer-haelsa-och-vaelstaand-slaepper-ny-rapport-med-konkreta-aatgaerdsfoerslag-till-regeringen-2878748


”Agenda för hälsa och välstånd 2019” i media (maj)

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren
Debattartikel i Dagens Samhälle skriven av Forska!Sverige 
och undertecknad tillsammans med medlemsorganisationerna
i ”Agenda för hälsa och välstånd” (maj). 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/agera-en-battre-sjukvard-lena-hallengren-27748


Spridning av Agenda-rapporten (maj-juli)

Vi har genomfört delegationsmöten för att presentera och diskutera
åtgärdsförslagen i rapporten för:

• Maja Fjaestad statssekreterare socialdepartementet 

• Malin Cederfeldt Östberg statssekreterare utbildningsdepartementet 

• Sebastian de Toro statssekreterare näringsdepartementet 

• Stina Billinger statssekreterare näringsdepartementet 

• Jenni Nordborg chef life science-kontoret

• Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande socialutskottet 

• Gunilla Svantorp (S) ordförande i utbildningsutskottet 

• Roger Haddad (L) vice ordförande i utbildningsutskottet 

• Dag Larsson (S) riksdagsledamot och tidigare ordförande i 

SKR:s sjukvårdsdelegation

Samt fler enskilda riksdagsledamöter



Mingel med politiker, donatorer, grundare och 
medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd” (maj)



Forska!Sveriges ”Lägesrapport år 2019” (juni)

Forska!Sverige sammanställer årligen statistik 
över det medicinska forskningsläget i Sverige 
och internationellt. 

I rapporten finner du bland annat statliga 
anslag till forskning och utveckling (FoU), 
tillväxttakten för FoU och utgifter för hälso-
och sjukvård.

• Läs Lägesrapport 2019
• Läs pressmeddelande
• Läs debattartikel i Dagens Samhälle 
• Rapporten omskrevs även redaktionellt i 

bland annat Pharma Industry, 
Örebronyheter och Life Science Sweden. 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/lagesrapport-2019.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/forska-sveriges-laegesrapport-2019-orovaeckande-trend-foer-forskning-och-utveckling-i-sverige-2888228
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oka-investeringarna-i-medicinsk-forskning-28207


Forska!Sveriges årliga politikerdebatt i Almedalen (juli)

I panelen från vänster: Jonas Eriksson (MP), Lina Nordquist (L), Pia Steensland (KD), Christer Jonsson (C), Betty 

Malmberg (M) och Anna Nilsson Vindefjärd moderator (Helene Hellmark Knutsson (S) deltog i debatten).

Utöver politikerpanelen gjordes presentationer av: Richard Rosenquist Brandell (professor Karolinska Institutet), Anna Wedell
(professor Karolinska Institutet), Eskil Degsell (Närståendepatient, Svenska Hjärntumörföreningen), 
Lars-Åke Levin (professor Karolinska Institutet) och Eva Tiensuu Jansson moderator.  



Almedalsmingel: samtal med ministern för högre 
utbildning och forskning (juli)



Forska!Sveriges övriga engagemang i Almedalen (juli) 

• Paneldiskussion om förutsättningar för 
uthållig och hållbar forskning. 
Medverkande: Forska!Sverige, AstraZeneca 
och Life science-kontoret. 

• Paneldiskussion om hur Sverige kan dra 
maximal nytta av hälsodata. Medverkande: 
Forska!Sverige, Vetenskapsrådet, ELIXR-
Norge, NBIS och SciLifeLab. 

• Diverse workshops och middagssamtal

• Politikermöten



Forska!Sveriges opinionsundersökning till allmänheten (jul & aug)

Läs hela opinionsundersökningen här

Några resultat från Forska!Sveriges opinionsundersökning 2019:

1500 online-intervjuer med allmänheten 18 år och äldre genomförd av TNS Sifo.

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Opinionsundersökning-2019-ForskaSverige.pdf


Opinionsundersökningen i media (jul-aug)

• Pressmeddelande läs här. 

• Debattartikel i Dagens samhälle: ”Öka investeringarna i medicinsk 

forskning.” Läs här.

• Debattartikel i 38 regionala tidningar. Läs några exempel här. 

• 5 redaktionella artiklar. Några exempel:

• ”Svenskarna vill att staten ökar investeringarna i medicinsk 

forskning”. Artikel i Örebronyheter. 

• Majoritet: Satsa mer på medicinsk forskning. Artikel i Life 

Science Sweden. 

• ”Ny opinionsundersökning visar: svenskarna vill att staten 

ökar investeringarna i medicinsk forskning”. Artikel i IT-hälsa. 

• ”Starkt stöd för svensk medicinsk forskning”. Artikel i Life-

time.

https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/ny-opinionsundersoekning-visar-svenskarna-vill-att-staten-oekar-investeringarna-i-medicinsk-forskning-2910290
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oka-investeringarna-i-medicinsk-forskning-28207
http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/
https://www.orebronyheter.com/svenskarna-vill-att-staten-okar-investeringarna-i-medicinsk-forskning/
https://www.lifesciencesweden.se/article/view/674036/majoritet_satsa_mer_pa_medicinsk_forskning
https://it-halsa.se/ny-opinionsundersokning-visar-svenskarna-vill-att-staten-okar-investeringarna-i-medicinsk-forskning/
https://www.life-time.se/forskning/starkt-stod-for-svensk-medicinsk-forskning/


Forska!Sverige-dagen med tema precisionsmedicin (okt)

• Läs citat och presentationer från talarna, inkl. minister och 2 statssekreterare,
samt filmklipp från politikerpanelen.

• Läs och dela gärna vår one-pager om precisionsmedicin.
• Läs pressmeddelandet.
• Se bilder från dagen.
• Se vilka som deltog.
• Se programmet.

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Tack2019.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionsmedicin.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/forska-sverige-dagen-2019-precisionsmedicin-hur-kommer-sverige-ikapp-2926838
http://www.forskasverige.se/event/forskasverige-dagen/forskasverige-dagen-2019/
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Deltagarlista-ForskaSverige-dagen-2019.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSverige-dagen-program-2a-okt-5.pdf


Forska!Sveriges utmärkelser (sep-okt)

• Läs pressmeddelande med motivering för forskarutmärkelsen.
• Läs pressmeddelande med motivering för hedersutmärkelsen.
• Läs pressmeddelande med motivering för politikerutmärkelsen.

http://www.forskasverige.se/anna-wedell-tilldelas-forskasveriges-forskarutmarkelse-2019-09-25/
http://www.forskasverige.se/hans-wigzell-tilldelas-forskasveriges-hedersutmarkelse-2019-09-30/
http://www.forskasverige.se/acko-ankarberg-johansson-tilldelas-forskasveriges-politikerutmarkelse-2019-10-01/


Inför årets Forska!Sverige-dag tog vi 
fram en one-pager där vi i korthet 
beskriver vad precisionsmedicin är, 
vilka samhällsvinster som finns och 
vilka nyckelfrågor som politiken 
behöver fokusera på för att Sveriges 
befolkning ska kunna dra största 
möjliga nytta av precisionsmedicin. 

• Läs one-pagern. 
• Läs vår debattartikel om 

precisionsmedicin i Altinget. 

Ny one-pager om precisionsmedicin (okt-nov)

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionsmedicin.pdf
http://www.forskasverige.se/besluta-om-en-nationell-handlingsplan-for-hantering-av-halsodata-2019-11-07/


Inspel till den forskningspolitiska propositionen (okt) 

Den 17e oktober överlämnade vi vårt inspel till den 
forskningspolitiska propositionen under ett möte med 
Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och 
forskning. 

• Läs inspelet.
• Läs pressmeddelandet.
• Läs en artikel om Forska!Sveriges inspel. 

http://www.forskasverige.se/idag-overlamnar-forskasverige-sitt-inspel-till-den-forskningspolitiska-propositionen-2019-10-17/
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/idag-oeverlaemnde-forska-sverige-sitt-inspel-till-den-forskningspolitiska-propositionen-2933197
https://www.lifesciencesweden.se/article/view/682364/forskningsproppen_narmar_sig_nu_kommer_inspelen


Forska!Sveriges riksdagsseminarium med minister Ernkrans 
tillsammans med ”Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare” 
(nov)

• Se program.
• Se pressmeddelande.
• Se Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen.
• Se bilder och videoklipp från dagen.
• Se medias rapportering om seminariet.

http://rifo.se.space2u.com/?p=2107
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/nyckelfraagor-infoer-den-kommande-forskningspolitiska-propositionen-seminarium-i-riksdagen-och-ny-rapport-2942978
http://www.forskasverige.se/idag-overlamnar-forskasverige-sitt-inspel-till-den-forskningspolitiska-propositionen-2019-10-17/
http://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/arligt-riksdagsseminarium-samlade-ledande-politiker-och-experter/
http://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/arligt-riksdagsseminarium-samlade-ledande-politiker-och-experter/


Kostnaden av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning (nov)

I samband med riksdagsseminariet släppte vi en ny rapport om 
värdet av forskning. 

• Läs rapporten Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk 
forskning och utveckling.

• Läs en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning 
rapporten och riksdagsseminariet.

http://www.forskasverige.se/ny-rapport-kostnad-av-ohalsa-vardet-av-medicinsk-forskning-och-utveckling-2019-11-15/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/svenska-folket-vill-satsa-pa-medicinsk-forskning-30125


”Agenda för hälsa och välstånds” årliga strategimöte (nov)



Intervjuserie: I samtal med (nov-dec)

Intervjuserien (länk) spreds i sociala 
medier och i nyhetsbrevet. I sociala 
medier fick inlägg om intervjuserien 
sammanlagt: 

• 67 422 visningar
• 585 interaktioner (gilla och dela) 
• 637 läsningar (användare trycker på 

länken för att visa artikeln)

Vi fick 82 nya följare under den period 
som intervjuserien publicerades.

I vår intervjuserie låter vi över 30 politiker och välkända aktörer inom life science svara på varför det är viktigt att Sverige är en världsledande 
nation vad gäller medicinsk forskning och utveckling, hur de arbetar för detta och vad de tycker är en lagom nivå för de statliga investeringarna 
i medicinsk forskning. 

http://www.forskasverige.se/media/i-samtal-med/


Konferenser och övriga projekt under året

• 4 nyhetsbrev (feb, juni, okt, dec) 
• Delegationsresa till Australien (feb)
• AAAS Washington (feb)
• FOKUS Patient, inbjuden som moderator (maj)
• Uppstart av ”Agenda för hälsa och välstånds” kommunikatörsnätverk (sep)
• Region Östergötland, inbjuden för att diskutera vikten av forskning inom vården (sep) 
• IHE Forum 2019, inbjuden som talare (sep)
• Sjukvårdens forskningsdag 2019, inbjuden som talare (nov) 



Forska!Sveriges debattartiklar under året

Nationell media:

• 7 publiceringar 

Regional media:

• 26 publiceringar i samband med ny statistik om ”nyupptäckta cancerfall 2017”. 

• 23 publiceringar i samband med att en ny regering tillsattes. 

• 49 publiceringar i samband med Internationella Astmadagen.

• 38 publiceringar i samband med lanseringen av lägesrapporten och opinionsundersökningen. 

• 41 publiceringar i samband med internationella osteoporosdagen.

• 34 publiceringar i samband med ny statistik om ”nyupptäckta cancerfall 2018”. 

Totalt 218 publiceringar under 2019 



Forska!Sveriges redaktionella artiklar under året
Utöver våra publicerade debattartiklar har vi vårt arbete uppmärksammats i radio samt flertalet tidningar under året. Här är några exempel: 

• Radio, tv, läns- och branschtidningar uppmärksammade vårt pressmeddelande i samband med internationella astmadagen. 

• Dagens Nyheter hänvisade till vår forskarutmärkelse år 2018 i samband med ett reportage om hjärnans sjukdomar. 

• Läns- och branschtidningar har skrivit om vårt pressmeddelande angående Socialstyrelsens statistik om nyupptäckta cancerfall under 2017. 

• Branschtidningar uppmärksammade ”Agenda för hälsa och välstånds” nya rapport.

• Branschtidningar uppmärksammade vår nya lägesrapport. 

• Läns- och branschtidningar skrev om vår nya opinionsundersökning.

• Nationella-, läns-, och branschtidningar skrev om Forska!Sverige-dagen samt våra utmärkelserna. 

• Branschtidningar uppmärksammade vårt inspel till den forskningspolitiska propositionen och vårt riksdagsseminarium tillsammans med Sällskapet 
Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo).

• Radio och regionala tidningar uppmärksammade vårt pressmeddelande om Socialstyrelsens statistik om nyupptäckta cancerfall under 2018. 

Totalt 115 redaktionella artiklar under 2019 



Annonsvärde: 31 427 682 sek  

Antal läsare: 43 409 296 sek

Värde sedan start 2010 – december 2019 
(webb-/papperstidningar)


