
Life Science studiedag

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet



2020-08-25

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.ki.se%2Frektor%2Fsektorsovergripande-insatser-kravs-for-att-bryta-trenden-med-okad-psykisk-ohalsa%2F&psig=AOvVaw1S1uFU_FpKpRHjplRzE4ya&ust=1598297605216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiai-CIsusCFQAAAAAdAAAAABAh


25 augusti 2020 3

SCB – Genomförandet av Agenda 

2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 
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VÅR VISION

Vi driver utvecklingen 

av kunskap om livet och 

verkar för en bättre 

hälsa för alla. 



Swetha Vijayaraghavan, FoU-analytiker,  

Karolinska Universitetssjukhuset. 

Antal etikansökningar Covid-19 från hela Sverige 
(data från Etikprövningsmyndigheten, 22 maj 2020)



E-utbildningar för vårdpersonal om covid-19 

▪ Socialstyrelsen gav KI uppdraget

▪ Korta e-utbildningar för personal inom 

sjukvården och socialtjänst 

▪ Utbildningarna ger kunskap om principer och 

utmaningar i att förhindra spridning av covid-19

▪ Fokus ligger på hygienprinciper och användning 

av personlig skyddsutrustning

▪ KI:s studenter och personal som arbetar i vården 

uppmuntras att genomgå utbildningarna

▪ Över 140 000 personer har genomgått utbildningarna!



”3. uppgiften”



Resursgrupper under covid-19-pandemin

KI har bildat interna grupper av experter för stöd med:

▪ Covid-19-expertis

▪ Kvalitetssäkring av information avseende covid-19

▪ Etikfrågor i samband med covid-19-pandemin

▪ Psykisk hälsa under covid-19

▪ Folkhälsoforskning kring covid-19

▪ Epidemiologi

▪ Resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 



OCTOBER 2018: 

Cancerbehandling: kirurgi, cytostatika,  

strålning - nu reser sig en fjärde pelare

Genom att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller har 

årets Nobelpristagare etablerat en helt ny princip för cancerbehandling

https://www.doktorn.com/artikel/james-p-allison-och-tasuko-honjo-f%C3%A5r-nobelpriset-i-fysiologi-eller-medicin
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Prioriteringar Livsvetenskap 

Nyttiggörande av 

digitala hälso- och 

vårddata 

Precisionsmedicin 

– framtidens 

diagnostik, 

behandling och bot 

Framtidens vård 

och omsorg –

integrering av 

forskning och 

innovation 
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Samverkansgruppen



The SciLifeLab Model: A Collaborative Hub for 

Life Science in Sweden

Infrastructure
services

Research
community

Collaboration for societal impact



Fem angelägna satsningar

i. Ökade resurser till den fria 

forskningen,

ii. Ökade resurser till 

forskningsinfrastruktur,

iii. Ökade resurser för att 

bygga upp en e-

infrastruktur för hälsodata,

iv. Riktade satsningar mot 

precisionsmedicin,

v. Riktade satsningar mot 

implementeringsforskning.
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Långsiktighet i forskningen ger en god beredskap vid nästa 

pandemi – universal preparedness for health

Behov av nya program eller förstärkning av befintliga:

▪ Identifiering och sekvensering av potentiella zoonotiska virus.

▪ Insatser för att motverka antimikrobiell resistens (AMR). 

▪ Rehabilitering av Covid-19-patienter.

▪ Påverkan på folkhälsan av de åtgärder som vidtas för att begränsa smittspridningen –

”collateral damage”. 

▪ Hälsosystems förmåga att hantera större krissituationer/chocker  

▪ Forskning i utvecklingsländer. Utvecklingsländer kommer sannolikt att bli hårt 

drabbade av nuvarande pandemi och kommande pandemier. 
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Filantropi och covid-19 pandemin

Filantropi är ett effektivt verktyg vid internationella kriser

• Stort engagemang både internationellt och i Sverige

- en stark önskan från civilsamhället om att bidra

• Minst $10,3 miljarder donerat i maj 2020, antagligen betydligt högre 

(källa Candid)

• Snabb respons – betydligt snabbare än statliga medel vilket möjliggjort 

att forskningsprojekt kunnat startas tidigt under pandemin.



Karolinska Institutets erfarenheter av covid-19

▪ Mycket snabb omställning av KI:s forskning

▪ Många nya donatorer samt stort stöd från etablerade givare –

merparten svenska givare, både privatpersoner och företag

▪ +100 miljoner kronor i juni 2020 

▪ Mycket korta ledtider – snabba beslut och snabba inbetalningar

▪ Donationer har varit relativt obundna - gåvor har getts till forskning om 

covid-19, inte till enskilda projekt, vilket har gjort det möjligt att 

finansiera projekten med den högsta vetenskapliga nivån. 

▪ I maj fanns +120 projekt redo att starta om finansiering funnits
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Filantropi kan inte, och ska inte, ersätta statliga forskningsmedel 

men har visat sig vara en effektiv ”första respons” för forskningen i 

pandemins spår. Privata gåvor fyller i mellanrummen mellan statliga 

satsningar och möjliggör både snabbare omställningar och 

långsiktighet för forskningen. 

Vad kan riksdag och regering göra för att 

underlätta för svensk filantropi framöver?



Tack för er uppmärksamhet


