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Cancerfallen ökar – men precisionsmedicin väcker hopp (dec-jan)

• Se exempel på 34 publiceringar 
(debattartikel) i regionala tidningar här. 

• Se exempel på 16 redaktionella 
publiceringar i regional media här. 

http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/
http://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


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

Under januari och februari träffades medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” för att under två dagar arbeta 
fram mål, åtgärdsförslag och handlingsplaner för klinisk forskning i Sverige. 



Nya medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd” (jan)

Se pressmeddelande här och exempel på redaktionell media utifrån pressmeddelandet här. 

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/34-organisationer-samverkar-for-halsa-och-val
https://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Uppdaterat faktablad om hjärt-kärlsjukdom (feb) 

• Läs Forska!Sveriges uppdaterade faktablad om hjärt-kärlsjukdom som 
är en del i serien Värdet av forskning.

• Varje år förds cirka 2000 barn med hjärtfel vilket för det till den 
vanligaste medfödda sjukdomen. Ella är ett av de barnen. Se en kort 
film där hennes familj berättar om sin resa. 

• Läs en intervju där Göran Hansson, professor i Kardiovaskulär 
Medicin, berättar om sin forskning om hjärt-kärlsjukdomar. 

• Läs en intervju där Stefan berättar om hur han år 2008 fick en 
hjärnblödning, och hur han, tack vare medicinska forskning och 
utveckling, efter sju månader kunnat återgå till sitt arbete som 
trädvårdare. 

• Se en kort film där Ulf Hedin, överläkare och professor, berättar om 
sin forskning för att försöka förutsäga vilka patienter som riskerar att 
drabbas av en stroke. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Cardio.pdf
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/hjart-karl/ella-foddes-med-hjartfel/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/hjart-karl/forskare-berattar/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/hjart-karl/berattelser-ur-livet/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/hjart-karl/stroke-forskare-berattar/


Regeringens nya samverkansgrupp kring hälsa och life science (feb)

Den 10 februari presenterade regeringen de samverkansgrupper som ska bidra till att skapa innovativa lösningar på 
samhällsutmaningar. Samverkansgruppen kring "hälsa och life science" går därmed in i sin tredje omgång. Forska!Sverige är 
glada över att ha varit med från start och ser fram emot att fortsatt bidra till regeringens arbete att stärka life science i Sverige. 
Läs mer om gruppens arbete och sammansättning här.

http://www.forskasverige.se/samverkansgrupper-utsedda-for-att-skapa-innovativa-losningar-pa-samhallsutmaningar-2020-02-12/


Forska!Sverige kommenterar vårbudgeten (april) 

Behovet av en stark medicinsk forskning har blivit mer 
uppenbart än någonsin under coronapandemin. I ett 
pressmeddelande uppmanade vi regering och riksdag att ta ett 
långsiktigt beslut för att öka finansieringen för att säkra 
tillgången till stark medicinsk forskning, utveckling och 
tillverkning i Sverige. 

Läs pressmeddelandet här. 

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-varbudgeten-behovet


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

Den 8 maj presenterades en ny rapport med tio konkreta förslag för att 
stärka forskning som förbättrar och räddar liv. 

Med fokus på klinisk forskning bidrar rapporten med ett scenario och 
10 mål för år 2030, en nulägesanalys (SWOT) och åtgärdsförslag med 
handlingsplaner för att nå målen. 

Förslagen är ett bidrag till regeringens life science-strategi och den 
kommande forskningspropositionen. 

• Läs rapporten
• Läs pressmeddelandet 
• Läs en debattartikel där rapporten presenterades 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda2020.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-rapport-ger-tio-konkreta-forslag-for-att-s
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508


Spridning av rapporten i media (maj-aug)

• Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där 
rapporten presenterades. 

• För ytterligare spridning skrev vi en 
debattartikel som skickades till regionala 
tidningar. Läs exempel på de 20 
publiceringarna här. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508
http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/


Spridning av rapporten via möten (maj-sep)

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

• Maja Fjaestad statssekreterare Socialdepartementet 

• Emil Högberg statssekreterare Näringsdepartementet

• Jenni Nordborg regeringens life science-samordnare 

• Vi blev också inbjudna till ett särskilt möte med Socialdepartementet 

och Utbildningsdepartementet för att berätta om våra förslag kring 

hälso- och vårddata.

• I november arrangerade vi tillsammans med med LIF och Akademiska 

Sjukhuset en digital utbildningsdag om framtiden kliniska prövningar 

där vår rapport presenterades. 



Kortfilm om framtidens kliniska forskning (juni)

I denna kortfilm ser vi vilka möjligheter den medicinska forskningen för med sig – följ med 10 år fram i tiden! 
Förslagen och handlingsplanerna för att vi ska få den framtid som filmen illustrerar finns att ladda ner här.

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/kortfilm-framtidens-kliniska-forskning/
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda2020.pdf


Opinionsundersökning år 2020 (juli) 

Den 23 juli presenterade vi en ny 
opinionsundersökning som bland 
annat visar att 83 procent anser 
att det är viktigt att Sverige är en 
världsledande nation när det 
gäller medicinsk forskning, och att 
så många som 93 procent vill dela 
sin hälsodata anonymt. 

• Läs opinionsundersökningen, 
utförd av sifo. 

• Läs pressmeddelandet
• Resultatet spreds även i två 

nationella debattartiklar och 
ett flertal redaktionella. Se ett 
urval här. 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Opinionsunders%C3%B6kning-2020-ForskaSverige.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-opinionsundersokning-visar-allmanheten-vil
https://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/


Lägesrapport år 2020 (juli)

Den 6 juli presenterade vi en ny lägesrapport som visar att statens 
finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, 
jämfört med föregående år.

Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att 
regeringen satsar mer på medicinsk forskning. 

• Läs lägesrapporten
• Läs pressmeddelandet

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/L%C3%A4gesrapport-2020.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-lagesrapport-visar-statens-investeringar-i


Debattartikel i Expressen: 
Regeringen måste satsa mer på klinisk forskning (juli)

Läs en debattartikel i Expressen. 

https://www.expressen.se/debatt/regeringen-maste-satsa-mer-pa-medicinsk-forskning/


Debattartikel i SvD: Avgörande att Sverige samordnar 
vårddata (juli)

• Läs en debattartikel i 
Svenska Dagbladet. 

• Debattartikeln resulterade 
dessutom i en TT nyhet. 
Det innebar att den även 
spreds i flera medier som 
Svt, Aftonbladet, 
Göteborgs-Posten, 
Dagens Medicin och 
flertalet lokaltidningar. Se 
exempel på 33 
publiceringar här. 

https://www.svd.se/avgorande-att-sverige-samordnar-varddata
http://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Life science-studiedag – ett kunskapsutbyte mellan forskare 
och riksdagsledamöter (aug) 

Se inspelade presentationer, PowerPoints och bilder från dagen här. 

https://bit.ly/31MAkOl


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

”Agenda för hälsa och välstånd” samlade medlemsorganisationer för årsmöte den 26 augusti. Med 
anledning av coronapandemin hölls årsmötet digitalt via Zoom och på City Life för de som önskade. De 
som deltog på plats rundade av dagen med mingel, underhållning och middag hos Forska!Sverige.  



Debattartikel i Altinget: 
Hög tid att prioritera medicinsk forskning (sep) 

• I en debattartikel uppmanade Forska!Sverige 
och 33 andra aktörer regeringen 
att säkerställa medel i kommande budget 
och forskningsproposition. Det behövs för 
att stärka Sveriges beredskap inför 
kommande pandemier, förbättra 
befolkningens hälsa och landets välstånd.

• Läs debattartikeln i Altinget. 

https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-hog-tid-att-prioritera-medicinsk-forskning
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-hog-tid-att-prioritera-medicinsk-forskning


Forska!Sverige kommenterar budgeten för år 2021 (sep) 

• Regeringen uttalar att satsningar på forskning är avgörande 
för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter 
coronapandemin. Vi håller med och det kräver att regeringen 
i den kommande forskningspolitiska propositionen 
presenterar en kraftig ökning av de statliga investeringarna i 
medicinsk forskning.

• Läs kommentaren här.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-budgeten-for-2021-v


Forska!Sverige kommenterade två av årets nobelpris (okt) 

Läs vår kommentar av nobelpriset i fysiologi eller medicin. Läs vår kommentar av nobelpriset i kemi.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-arets-nobelpris-i-f-5
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-arets-nobelpris-i-k-3


Nytt faktablad om osteoporos (okt) 

• Läs pressmeddelandet

• Läs Forska!Sveriges nya faktablad om osteoporos som är en 
del i serien Värdet av forskning.

• Se en kort film om Siv Ögren som berättar hur det är att 
leva med osteoporos och hur medicinsk forskning bidragit 
till att hon åter kan leva ett aktivt liv.

• Läs en intervju med professor Kristina Åkesson som berättar 
om den senaste forskningen och hopp för framtiden.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/nytt-faktablad-om-osteoporos-drabbade-kostnad
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/osteoporos/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/osteoporos/att-leva-med-osteoporos-siv-berattar/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/osteoporos/osteoporos-forskare-berattar/


Fakta om ”Centres of Excellene” (okt) 

• Vi har sammanställt svenska och internationella satsningar på 
”Centres of Excellence” och beskrivit struktur, funktion med mera. 
Dokumentet innehåller inga slutsatser eller rekommendationer, utan 
utgör ett sammanfattande underlag. 

• Läs sammanfattningen här. 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Centres-of-Excellence-2020.pdf


Uppdaterat faktablad om reumatisk sjukdom (nov) 

• Läs pressmeddelandet

• Läs faktabladet om reumatiska sjukdomar som är en del i serien 
Värdet av Forskning.

• Se en kort film om Birgitta Jacobsson som berättar hur det är att leva 
med ledgångsreumatism och hur medicinsk forskning bidragit till att 
hon fått sitt liv tillbaka. 

• Se en kort film där professor Anca Catrina berättar sin forskning, och 
förhoppningen om att det ska finnas ett botemedel mot 
ledgångsreumatism inom 10–15 år.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/nytt-faktablad-om-reumatiska-sjukdomar-drabba
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/reumatisk-sjukdom/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/reumatisk-sjukdom/berattelser-ur-livet/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/reumatisk-sjukdom/reumatism-forskare-berattar/


Debattartiklar om reumatiska sjukdomar (nov) 

I samband med 
lanseringen av faktabladet 
skrev vi tillsammans med 
medlemmar i Agenda för 
hälsa och välstånd en 
debattartikel om 
reumatiska sjukdomar 
som skickades till 
regionala tidningar. Se ett 
urval av de publicerade 
debattartiklarna här. 

http://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/
http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/


Debattartikel med Sveriges Läkarförbund, Svenska 
Läkaresällskapet, Apotekarsocieteten m.fl. (nov) 

• Kliniska studier är mycket viktiga, ändå 
planeras avgiftshöjningar som riskerar att 
minska antalet studier. Detta 
uppmärksammande vi i en debattartikel 
tillsammans med Sveriges Läkarförbund, 
Svenska Läkaresällskapet, 
Apotekarsocieteten m.fl. 

• Läs debattartikeln här. 

https://www.nwt.se/2020/11/04/vill-regeringen-verkligen-stimulera-klinisk-forskning/


Strategimöte med ”Agenda för hälsa och välstånd” (nov) 

Den 5 november träffades representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd” för att dra upp 
riktlinjerna för strategin år 2021. Med anledning av rådande omständigheter genomfördes mötet 
detta år digitalt.



Digital utbildningsdag om framtidens kliniska prövningar 
(nov) 

• Den 6 november arrangerade 
Forska!Sverige, LIF och 
Akademiska Sjukhuset ett digitalt 
event om framtidens kliniska 
prövningar.

• På förmiddagen presenterade 
Anna Nilsson Vindefjärd även vår 
rapport med tio konkreta förslag 
för att stärka klinisk forskning i 
Sverige, och vår kortfilm där vi  
visar hur vi hoppas att 
förutsättningarna för klinisk 
forskning ser ut år 2030. 

• Eventet finns att ta del av i 
efterhand här. 

http://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/agenda-for-halsa-och-valstand-2020/
http://www.forskasverige.se/kortfilm-om-framtidens-kliniska-forskning/
https://youtu.be/Qyo-pegfxaM


Debatt: Helhetsbilden saknas när vi ska tackla viktiga 
samhällsutmaningar (nov) 

• Vi står inför samhällsutmaningar som 
kräver ett annat helhetstänk än vad 
svenska institutioner och myndigheter 
är vana vid. I en debattartikel 
uppmanar vår generalsekreterare och 
övriga ledamöter av Kommittén för 
tillämpad systemanalys beslutsfattare 
att agera för att bredda perspektiven. 

• Läs debattartikeln här. 

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/debatt-helhetsbilden-saknas-nar-vi-ska-tackla-viktiga-samhallsutmaningar


Uppdaterat faktablad om diabetes (nov) 

• Se pressmeddelande

• Läs Forska!Sveriges faktablad om diabetes som är en del i 
serien Värdet av forskning.

• Se en kort film där extremsportaren Magnus berättar hur det är att 
leva med typ 1-diabetes och hur medicinsk forskning bidragit till att 
han idag är tillbaka i dykardräkten.

• Se en kort film med professor Mikael Rydén som berättar om sin 
forskning för att försöka förstå mekanismerna bakom typ 2-diabetes.

• Läs en intervju med professor Johnny Ludvigsson som berättar om sin 
forskning och förhoppningen att på sikt kunna bota typ 1-diabetes.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/nytt-faktablad-om-diabetes-visar-drabbade-kos
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/diabetes/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/diabetes/berattelser-ur-livet/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/diabetes/typ-2-diabetes-forskare-berattar/
http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/diabetes/forskare-berattar/


Redaktionella artiklar om faktabladet (nov-dec) 

Det nya faktabladet 
uppmärksammades 
av flera regionala 
tidningar under 
Världsdiabetesdagen 
den 14 november. Se 
ett urval av de 
publicerade 
artiklarna här. 

http://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Vägen till nobelpris – betydelsen av en stark forskningsmiljö (dec) 

Emmanuelle Charpentiers nobelprisade arbete vid Umeå 
universitet visar tydligt på vikten av en stark grundforskning och att 
vi i Sverige kan erbjuda en miljö som möjliggör banbrytande 
forskning. 

I slutet på året bjud vi på en kort berättelse om detta genom 
kommentarer från personer som arbetade med att skapa miljön, 
och som var Emmanuelles medarbetare. Ta gärna del av artikeln
som vi publicerade på Nobeldagen den 10 december. 

©Nobel Prize Outreach. Photo: Bernhard Ludewig

https://www.forskasverige.se/vagen-till-nobelpris-betydelsen-av-en-stark-forskningsmiljo-2020-12-10/


Vi kommenterade forsknings- och innovationspropositionen (dec) 

Att forskning och innovation är en förutsättning för att kunna bemöta utmaningar och säkra Sveriges konkurrenskraft 
slås tydligt fast i regeringens proposition ”Forskning, frihet, framtid– kunskap och innovation för Sverige”. I en 
kommentar välkomnade vi  ambitionerna att stärka till exempel precisionsmedicin som är avgörande för en mer 
effektiv vård och ökad hälsa för medborgarna, men påpekade även att vi saknar satsningar på klinisk forskning. 
Läs kommentaren här. 

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-forsknings--och-inn-2


Med ökat utrymme för medicinsk forskning kan fler liv räddas (dec) 

• Under 2019 fick nära 66 000 personer i Sverige det 
svåra beskedet att de har en elakartad form av 
cancer, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. 

• Samtidigt finns hopp tack vare medicinsk forskning 
och utveckling. I slutet av året skrev vi en 
debattartikel där vi uppmanade till ett ökat utrymme 
för forskning och utveckling inom vården för att 
kunna ta vara på de möjligheter som exempelvis AI 
ger, och på så vis rädda liv. 

• Läs ett urval av de 26 publicerade artiklarna här.  

https://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/


Konferenser och övriga projekt under året

• 4 nyhetsbrev (feb, juni, okt, dec) 

• Fyra sammanträden med Forska!Sveriges styrelse 

• Två sammanträden med ”Agenda för hälsa och välstånds” styrgrupp 

• Forska!Sveriges generalsekreterare valdes in till Sveriges kommitté för tillämad systemanalys, som 
också är nod för Sveriges arbete gentemot Iiasa (International Institute for Applied System Analysis) 

• Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett rundabordsamtal för att sätta fokus på frågan om ökade 
satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. Forska!Sveriges generalsekreterare var en av 
deltagarna. Läs en sammanfattning av diskussionen här. 

• Löpande arbete med ”Agenda för hälsa och välstånds” kommunikatörsnätverk 

https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls_sammanfattande_rapport_-forskning-i-primarvarden_mars_2020.pdf

