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Höjdpunkter från Forska!Sverige-dagen 2:a oktober 
2019 vid Clustret, Gamla stan 
Se hela dagens program, deltagare, fler bilder och ett reportage om dagen. 

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare, Forska!Sverige
- presentation (se länk)
 
Anna Nilsson Vindefjärd inledde Forska!Sverige-dagen med att berätta 
om några nyckelfrågor för att precisionsmedicin ska utvecklas och 
komma befolkningen till del: 
• Förbättrad hantering av stora mängder data 
• Hållbara finansieringsmodeller för datainfrastrukturer
• Uppdatera regulatoriska ramverk och etiska frågeställningar 
• Värdering och finansiering 
• Implementering
• Kompetens 

Läs och sprid gärna vår one-pager om precisionsmedicin (se länk).

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSverige-dagen-program-2a-okt-5.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Deltagarlista-ForskaSverige-dagen-2019.pdf
http://www.forskasverige.se/event/forskasverige-dagen/forskasverige-dagen-2019/
https://www.life-time.se/forskning/hur-ska-medicinen-fa-mer-precision/
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Anna-Nilsson-Vindefjärd.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionsmedicin.pdf


Liisa-Maria Voipio-Pulkki,
Director General, Ministry of Social Affairs and 
Health, Finland 
- presentation (se länk) 

Governments for personalized medicine - to 
whom are we accountable? 

“Personally, I believe that we are on the right 
track. Data driven innovations can be the moon-
shot of the next few years if they address the 
significant healthproblems and the sustaina-
bility of our health systems by providing radial 
solutions and breakthroughs technologies.”

Irene Nordstedt,
Acting Director, People Directorate, DG  
Research and Innovation, European Commission
- presentation (se länk) 

Vad gör ledande länder i Europa och vilka 
initiativ finns på EU-kommissionen? 

“5-7 procent av alla sjukhusinläggningar är 
resultatet av biverkningar. Det skulle man 
kunna undvika genom att använda de nya 
tekniker och metoder vi har.”

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Liisa-Maria.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Irene-Nordstedt.pdf


Richard Rosenquist Brandell,
Ordförande Genomic Medicine Sweden, 
Professor i klinisk genetik, Karolinska Instititet 
- presentation (se länk) 

Hälsodata – hantering, regelverk, etik 
och infrastruktur

“Vi har påbörjat en omfattande transformation 
av sjukhusvården men även av forskning 
och innovation. Det krävs en långsiktig  
nationell satsning för att säkra jämlik  
tillgång till precisionsmedicin.”

Gunilla Enblad,
Professor och överläkare i onkologi vid  
Uppsala universitetet 
- presentation (se länk) 

Implementering och kompetens

“Vi behöver mer anslag till klinisk  
forskning, vi behöver ta bort hinder för att  
remittera patienter till studier, ett för-
enklat regelverk kring GCP och vi behöver 
inse att klinisk forskning lönar sig –  
i rena pengar”

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Richard-Rosenquist-Brandell.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Gunilla-Enblad.pdf


Niklas Hedberg,
Chefsfarmaceut, TLV 
- presentation (se länk) 

Värdering, uppföljning och finansiering 
av nya behandlingar

“Vi på myndigheterna vill också ha  
tillgång till data. Naturligtvis på samma 
genomtänkta sätt som er andra. Men 
det är inte givet att vi får tillgång till den 
uppföljningsinformation som vi behöver.”

Liisa-Maria Voipio-Pulkki (Director General, Ministry of Social Affairs and Health, ), 
Karin Meyer (Apotekarsocieteten), Jenny Fernebro (life science-kontoret),  Fredrik 
Christensson (C), Malin Parkler (Pfizer Sverige), Jonas Bonnedahl (Region Kalmar 
Län) mfl.

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Niklas-Hedberg.pdf


Anna Nilsson Vindefjärd i samtal med: 
Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos ministern för högre  
utbildning och forskning, och Maja Fjaestad, statssekreterare hos social-
ministern. 
 

“Det är så mycket jag är exalterad över! En sak är den starka utveckling 
av patientdriven innovation som vi är mitt inne i som kan leda till  
bättre vård och omsorg, bättre patientupplevelser, bättre teknik och  
export.” - Maja Fjaestad. 

“Jag ser verkligen fram emot det arbete vi gör inom ramen för  
forskningspropositionen. Det kommer bli fantastiskt spännande och 
jag tror också att vi kommer känna igen många av frågorna i life science 
som vi kan ta med i forskningspolitiken.” - Malin Cederfeldt Östberg



En gedigen politikerpanel ledd av f.d. socialminister och  
partiledare (KD) Göran Hägglund.  
- paneldiskussionen (se länk) 

Vad kan och vill riksdagspolitikerna göra? 

Helene Hellmark Knutsson,
Riksdagsledamot (S)

“Det finns ett enormt stöd från befolk-
ningen att delta i forskningsprojekt. Det 
stödet kan vi inte ta förgivet. Det är uppen-
bart att vi behöver hantera lagstiftningen 
om hälsodata, inte om tre år utan nu.”

https://www.youtube.com/watch?v=rqhC3tSO0D0&feature=youtu.be


Lina Nordquist,
Riksdagsledamot (L)

“Vi kommer närmare en gräns där 
vi inte tillsätter kliniska prövningar 
av rädsla för att läkemedlet kommer 
att vara effektivt – men bli för dyrt. 
Även om det är en engångsbehandling 
tänker man att det ger för stort utslag 
i årets budget. Vi behöver en prio-
riteringsutredning för att kunna tänka 
längre. Även om det ger stort utslag 
i årets budget kanske personen inte 
kommer att behöva fler behandlingar 
i resten av sitt liv.”

Kristina Axén Olin,
Riksdagsledamot (M)

“Jag är förvånad över att ingen tar upp 
att vi är på väg att halka efter. Tidigare 
hade vi ett mål om att 4 procent av BNP 
skulle gå till forskning. Och så var det i 
början av 2000-talet fram till 2010. Nu 
är vi nere på 3,3 procent samtidigt som 
vi pratar om att vi ska bli världsledande. 
Regeringen har valt att dra ner medel 
och tar inte de nödvändiga besluten.”



Fredrik Christensson,
Riksdagsledamot (C)

“Vi är långsamma jämfört med andra 
länder i förhållande till den nya tekniken. 
Det är ett utav svaren till att FoU-resurser 
i Sverige minskat, att företagen lägger sina 
investeringar i andra länder där lagstiftningen 
hänger med bättre. Där har vi politiker en 
hemläxa att göra.”

Pia Steensland,
Riksdagsledamot (KD)

“Det är otroligt viktigt att vi får en nationell 
strategi som fokuserar på precisionsmedicin. 
Då kan vi hitta strukturer och processer som 
är kopplade till implementering och  
kompetenshöjning.”

Pernilla Stålhammar,
Riksdagsledamot (MP)

“Det är klart att vi ska vara världsledande 
på det här området och det är klart att vi 
ska satsa på forskningen.” 



Matilda Ernkrans (S) i samtal med Göran Hägglund
Minister för högre utbildning och forskning 
 

“Jag uppskattar verkligen den här typen av dialog. För även om vi  
presenterar en life science-strategi så ska den implementeras och  
fyllas med innehåll och åtgärder. Och det kommer ju vara ett arbete 
som behöver fortsätta jobbas med. När det gäller den forskningspolitiska 
propositionen så välkomnar jag alla inspel om vad vi borde prioritera”

“Det är klart att om vi ska kunna leverera det här, inte minst  
forskningsinfrastruktur, så måste vi också avsätta en del pengar till detta”. 



Forska!Sveriges  
forskarutmärkelse 
2019

Anna Wedell, 
professor i medicinsk genetik vid 
Karolinska institutet samt över-
läkare och verksamhetschef vid 
Centrum för Medfödda Metabola 
Sjukdomar (CMMS), Karolinska 
Universitetssjukhuset, tilldelades 
Forska!Sveriges forskarutmär-
kelse 2019 med motiveringen: 

“För forskningen som klarlagt den 
molekulära grunden för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar hos 
barn och för det stora engageman-
get att hjälpa drabbade patienter.”

“Just nu jobbar vi mot systemet. Vi är eldsjälarna som har levererat. 
Nu måste samhället i övrigt se till att detta är något som kan växa vidare. 
Vi behöver ledarskap och beslut om nya strukturer som gör detta  
arbete möjligt långsiktigt.” - Anna Wedell vid utmärkelseceremonin.  



Forska!Sveriges  
politikerutmärkelse 2019

Acko Ankarberg Johansson (D), 
riksdagsledamot och ordförande i 
riksdagens socialutskott, tilldelades 
Forska!Sveriges politikerutmärkelse 
2019 med motiveringen: 

“För sitt engagerade och långsiktiga 
arbete med att förbättra vården i 
Sverige.” 

“I detta sammanhang känner man 
sig både liten och otillräcklig, men 
inte obetydlig. För politiken måste 
skapa förutsättningar för allt det 
hårda arbete som forskningen och 
hälso- och sjukvården behöver. Så 
även om jag känner mig både liten och okunnig så förstår jag att  
betydelsen av vårt arbete är viktigt. Jag kommer att göra vad jag kan 
för att skapa breda lösningar. Tack så mycket för utmärkelsen. Det är 
uppfodrande. Jag ska göra mitt bästa.”  - Acko Ankarberg Johansson 
vid utmärkelsceremonin. 



Forska!Sveriges  
hedersutmärkelse 2019

Hans Wigzell, 
professor emeritus och tidigare 
rektor för Karolinska Institutet,  
tilldelades Forska!Sveriges  
hedersutmärkelse 2019 med  
motiveringen: 

“För att med extraordinärt engage-
mang och ledarskap kontinuerligt 
ha tagit nya grepp för att öka både 
kvaliteten och nyttan av medicinsk 
forskning.”

“Låt mig jämföra mig med Louis 
Pasteur. När han var i min ålder 
var han fortfarande väldigt känd, 
men ingen fick träffa honom. Men så hörde de att Louis Pasteur varje 
eftermiddag gick en timme i en korridor och pratade för sig själv. En 
person bestämde sig för att gömma sig bakom en garderob och lyssna 
på vad han förutsatte var visdomsord. Men när Louise Pasteur gick 
förbi upprepade han ”Je dois travailler, je dois travailler” (jag måste 
arbeta, jag måste arbeta). Jag har inte alls en sådan känsla. Det här 
tyckte jag var riktigt kul. Tack så mycket!” - Hans Wigzell vid  
utmärkelseceremonin.



Ett stort tack till alla er 
som deltog! 


