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Agenda för hälsa och välstånd

Detta har hänt sedan 
projektförslaget presenterades på 

Rosas Café i Almedalen 2014…
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Rapport + sammanfattning

4 målområden med 14 åtgärdsförslag inklusive konkreta handlingsplaner
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http://www.forskasverige.se/agenda
http://www.forskasverige.se/agenda
http://www.forskasverige.se/agendakort
http://www.forskasverige.se/agendakort
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Workshops

4 heldagsworkshops tillsammans med styrgruppsmedlemmar från följande organisationer 
(sept & nov 2014)
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Konferens, maj 2015

Förslagen presenterades för tre ministrar, en statssekreterare och 

regeringens samordnare för life science på en konferens med > 400 

deltagare  från akademi, näringsliv, vård, fackförbund, 

patientorganisationer och professionsföreträdare
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Almedalsevent – politiker gav grönt ljus för åtgärdsförslagen 
Rapportpresentation samt politikerpanel från regering och opposition
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Politiker och aktörer från 
akademi, vård och näringsliv 
tog del av ”Agenda för hälsa 
och välstånds” 14 konkreta 
åtgärdsförslag för life science.

• Penilla Gunther (KD)
• Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
• Barbro Westerholm (FP)
• Anders W Jonsson (C) 
• Betty Malmberg (M) 
• Elisabeth Knutsson (MP)

http://www.forskasverige.se/agenda
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Media: värde
- tryckta artiklar och webbartiklar
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PR-värde: 2,2 miljoner sek

Totalt antal läsare: 1,1 miljoner
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Media: Debattartikel publicerad i 12 tidningar

• Göteborgs-Posten
- Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning

• 11 regionala tidningar
- En samlad handlingsplan för life science
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Media: 19 artiklar om rapport & konferens
Dagens Nyheter ”14 hårda krav ska lyfta svensk läkemedelsforskning”

Läkemedelsvärlden ”14 steg för att stärka life science”

Medtech Magazine ”14 steg till starkare life science”

Kemivärlden Biotech ”14 åtgärdsförslag för svensk life
science”

Reumatikerförbundet ”Agenda för hälsa och välstånd”

Cancerfonden ”Tre ministrar diskuterade svensk medicinsk 
forskning”
Arbetsvärlden ”Life science - kraftsamling för att rädda svensk 
Life Science”
Riksförbundet HjärtLung ”Ministermöte med Forska!Sverige”
Sveriges Ingenjörer ”Kritiskt läge för svensk medicinsk 
forskning”
LIF – de forskande läkemedelsföretagen ”Agenda för hälsa och 
välstånd  presenterad”
Läkemedelsvärlden ”Stödfond för nyintroduktioner medicin 
svensk life science”
Sveriges Ingenjörer ”Konferens för att lyfta life science”
Naturvetarna ”Så ska svensk life science lyfta”
Läkemedelsvärlden ”Forska!Sverige planerar ny plattform för 
aktörerna inom life science”
Apotekarsociteten ”Bra att vi är fler som samarbetar kring att 
få en nationell life science-strategi”
Läkartidningen "Nya förslag ska lyfta life science”
IVA-aktuellt ”Trippelministermöte om life science med 
Forska!Sverige”
Life Science Sweden ”14 förslag för svensk life science” 
P4 Gbg ”Agenda för hälsa och välstånd”
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1,40 min filmklipp med:

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Helene Hellmark Knutsson, högre utbildning- och forskningsminister
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=coAn8R7AobI
https://www.youtube.com/watch?v=coAn8R7AobI
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ministrar-och-statssekreterare.mp4
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ministrar-och-statssekreterare.mp4
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Konferensen uppdelad på de fyra målbilderna:

1. Excellent forskning och utbildning

2. En kvalitetsdriven vård med patienten i centrum

3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling

4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

1. 2. 3. 4.

Filmer 

https://www.youtube.com/watch?v=G_QEyVBu8nQ&index=2&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY
https://www.youtube.com/watch?v=G_QEyVBu8nQ&index=2&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY
https://www.youtube.com/watch?v=XJPy2Y7aOf4&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XJPy2Y7aOf4&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwPZ_BIk8&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwPZ_BIk8&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=B9_VYe6WfoI&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=B9_VYe6WfoI&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=5
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Twitter 6e maj

• #hälsavälstånd
- låg på en 1:a placering på twitter i Sverige

• Bland de som twittrade om eventet fanns relevanta ministrar/departement
- Helene Hellmark Knutsson
- Gabriel Wikström
- Näringsdepartementet

• @forskasverige
- Forska!Sveriges tweets sågs av 24 500 

unika individer
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