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Debatt: Med ökat utrymme för medicinsk forskning kan fler liv räddas (dec-jan) 

Under år 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 år 2020 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 27 länstidningar där debattartikeln 
publicerades här.  

Ett urval av de redaktionella publiceringarna hittar ni här.

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


Konferens: Tillsammans för en ledande life science-nation (jan)

• Den 18 januari uppmärksammade 
regeringskansliet med ett 
seminarium att life science-
strategin presenterades för ett år 
sedan. 

• Forska!Sveriges generalsekreterare 
var inbjuden att tala om den viktiga 
roll som medicinsk forskning och 
utveckling har för den svenska 
krisberedskapen. Presentationen 
kan ses i efterhand här. 

https://www.forskasverige.se/valkomna-till-en-digital-life-science-konferens-den-18-1-2021-01-13/


Rapport: Presentation av Granskningsrapport 2019-2020 (feb)

I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen gjort och 
vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och 
välstånds” 14 åtgärdsförslag. Rapporten är tänkt att fungera som ett 
underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life
science-systemet. Ta gärna del av: 

• Granskningsrapport 2020 

• Vår debattartikel i Dagens Samhälle 

• Vårt pressmeddelande

• Tidigare rapporter 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda-rapport-2019.pdf#page=10
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Granskningsrapport-2020.pdf
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-tillvara-kraften-som-anvands-att-bekampa-pandemin-35244
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/gor-vi-det-som-kravs-for-att-skapa-en-stark-m
https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/statusrapport/


Konferens: Riksdagsseminarium i samarbete med Rifo (feb)

Den 4 februari samlade vi riksdagsledamöter 
från samtliga riksdagspartier och ledande life
science-aktörer för att bland annat diskutera hur 
vi skapar en stark medicinsk forskning som 
snabbt kommer medborgarna till del. Under 
seminariet, som arrangerades tillsammans med 
Rifo – Sällskapet Riksdagsledamöter och 
Forskare, presenterade vi även vår nya 
granskningsrapport. 

• Se riksdagsseminariet i efterhand 
• Se pressmeddelande

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Granskningsrapport-2020.pdf
https://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/arligt-riksdagsseminarium-med-ledande-politiker-och-experter/
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/gor-vi-det-som-kravs-for-att-skapa-en-stark-m


Debatt: Ta tillvara på kraften som används för att bekämpa 
pandemin (feb)

• Pandemin är långt från över, men 
vi kan dra vissa lärdomar. I 
Dagens Samhälle skrev 
Forska!Sverige och 
representanter från ”Agenda för 
hälsa och välstånd” en 
debattartikel där vi gav tydliga 
exempel på detta till regeringen. 

• Läs debattartikeln här. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-tillvara-kraften-som-anvands-att-bekampa-pandemin-35244
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-tillvara-kraften-som-anvands-att-bekampa-pandemin-35244


Konferens: Webbinarium arrangerat av GMS (feb)

Den 1 februari bjöd GMS in till ett digitalt seminarium om hur vi tillsammans tar nästa steg för att införa precisionsmedicin i hela 
landet. Forska!Sveriges generalsekreterare medverkade som moderator. Seminariet kan ses i efterhand här. 

https://www.forskasverige.se/implementering-av-precisionsmedicin-i-sverige-vikten-av-ett-nationellt-regionalt-samarbete-2021-01-29/


Nytt faktablad om Infektion och Vaccin (feb)

• WHO har sedan år 2009 utlyst globalt nödläge vid sex tillfällen. 
Alla har berott på virusinfektioner. Än idag kostar infektioner 
miljontals liv årligen. 

• I ett nytt faktablad visar vi – med covid-19 som ett av de aktuella 
exemplen – på hur många som årligen drabbas av 
infektionssjukdomar, vad det kostar samhället och på det stora 
värdet av vaccin. 

• Faktabladet inkluderar även en intervju med vaccinforskaren 
Matti Sällberg om processen att få fram ett coronavaccin och 
varför det är så viktigt att vi vaccinerar oss. 

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/infektion-och-vaccin/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/infektion-och-vaccin/infektion-och-vaccin-forskare-berattar/


Workshops med ”Agenda för hälsa och välstånd” (jan-feb)

Under januari och februari träffades medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” digitalt vid fyra tillfällen för att göra en 
analys av hur den medicinska forskningen påverkats av pandemin och utveckla åtgärdsförslag för att Sverige ska kunna dra bättre 
nytta av forskning i ett krisläge. 



Rapport: Medicinsk forskning och utveckling – en förutsättning 
för att hantera framtida hälsohot (april)

Forska!Sverige och de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd
tog fram en ny rapport med förslag om hur Sverige, genom medicinsk 
forskning och utveckling, kan stå bättre rustade inför nästa hälsohot. 

Rapporten är en del av regeringens samverkansprogram Hälsa och life 
science, och omfattar bland annat 10 prioriterade åtgärder för att stå bättre 
rustade inför framtida hälsohot. 

• Läs rapporten
• Läs en sammanfattning av rapporten 
• Läs pressmeddelandet
• Se tidigare rapporter

https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/samverkansprogrammet-halsa-och-life-science/
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda2021.pdf
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Sammanfattning-Agenda-2021-interaktiv.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/10-prioriterade-atgarder-for-att-sta-battre-r
https://www.forskasverige.se/publikationer/agendarapporter/


Rapporten och dess åtgärdsförslag 
presenterades på DN Debatt digitalt 
den 26 april och i tidningen den 27 
april.

Spridning av rapport: 
DN Debatt

https://www.dn.se/debatt/stark-medicinsk-forskning-och-utveckling-infor-nasta-halsokris/


Spridning av rapport: Samtal med politiker och tjänstemän (april-dec)

Under möten och seminarier har vi lämnat över rapporten och berättat mer om dess 
åtgärdsförslag för de politiker och tjänstemän som arbetar med områdena. Exempelvis:

• Regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science 

• Jenni Nordborg chef life science-kontoret

• Socialdemokraternas riksdagsgrupp i utbildningsutskottet riksdagsledamöter

• Gunilla Svantorp (S) ordförande utbildningsutskottet 

• Lars Hjälmered (M) ordförande i näringsutskottet

• Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i socialutskottet 

• Fredrik Christensson (C) talesperson för högre utbildning och forskning

• Lina Nordquist (L) sjukvårdspolitisk talesperson

• Pia Steensland (KD) talesperson för högre utbildning och forskning

• Marie-Louise Hänel Sandström (M) ansvarig för högre utbildning och forskning

Samt fler enskilda riksdagsledamöter



Spridning av rapport: redaktionella artiklar, överlämningar och möten (april-maj)

”Tack för den tydliga artikeln! Vi uppskattar ert 
engagemang och vi ser att ni lägger ner mycket tid och 
kraft. Det är viktigt för oss att få input i hur vi använder 
myndigheter och resurser bättre. Vi kommer ta åt oss av 
era lärdomar och rekommendationer efter bästa 
förmåga.”

Stina Billinger, statssekreterare Näringsdepartementet
och styrgruppen för Life science-strategin 

”Stort tack för ditt och arbetsgruppens 
bidrag som säkert kan komma till nytta i 
kommissionens arbete.” 

- Mats Melin, Coronakommissionen

” Tack för detta gedigna kunskapsunderlag 
som kommer hjälpa oss framåt.”

Jenni Nordborg, life science-samordnare, 
Regeringskansliet 

Rapporten har hittills spridits genom:

• En debattartikel i Dagens Nyheter den 26 april 
(digitalt) och den 27 april (papperstidningen) 

• En överlämning till regeringen under ett möte 
med samverkansprogrammet Hälsa och life
science den 28 april

• Den skickades till samtliga riksdagsledamöter den 
29 april

• Rapporten har även omnämnts i redaktionella 
artiklar i media. Se ett urval här. 

” Tack för rapporten! Vi har sett den i 
media och är (som alltid) imponerade 
av er förmåga att föra fram ett tydligt 
och viktigt budskap.”

Charlotte Hall, KOMET

https://www.dn.se/debatt/stark-medicinsk-forskning-och-utveckling-infor-nasta-halsokris/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/samverkansprogrammet-halsa-och-life-science/
https://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Konferens: Agenda-rapporten 2021 (maj) 

Den 6 maj samlade Forska!Sverige och de 34 
organisationerna i ”Agenda för hälsa och 
välstånd” politiker och ledande life science-
aktörer till en digital diskussion om 
slutsatserna i Agendarapporten samt 
åtgärdsförslagen. 

• Se det inspelade lunchseminariet 
• Se pressmeddelandet 

https://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/10-prioriterade-atgarder-for-att-sta-battre-rustade-infor-framtida-halsohot/
https://newsroom.notified.com/forskasverige/posts/pressreleases/ny-rapport-10-prioriterade-atgarder-for-att-s


Konferens: Agenda-rapporten 2021 (maj)

51 st enkätsvar från tittare:

”Det var värt min tid 
fram till 

politikerpanelen, sedan 
sjönk värdet betydligt. 
Ge politikerna kortare 

tid och mer precisa 
frågor som de ska svara 
på - de blir så extremt 

pratiga annars!”

”Otroligt viktig rapport, 
väl presenterad och 

grundligt diskuterad. Nu 
är det upp till bevis för 

beslutsfattare och 
profession att gå hand i 

hand och skapa 
verkstad!”



Tack för möjligheten att få ta 
del utav ert arbete. Ni har ju 

under många år bidragit 
med bra sammanfattningar, 
bra underlag för politiken 
att arbeta vidare med –

också denna gång. 

Acko Ankarberg 
Johansson (KD)

Ordförande socialutskottet

Också jag vill tacka 
jättemycket för väldigt 
bra dragningar, som 
alltid hos er från 
Forska!Sverige.

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande utbildningsutskottet

Tack för 
möjligheten 
att vara med.

Lars Hjälmered (M)
Ordförande näringsutskottet

Som vanligt så har ni producerat en 
väldigt spännande och välmotiverad 
rapport. Det är precis det här vi behöver 
se, att vi både ekar ut behoven men 
också fördelar ansvar och tydliggör vad 
som behöver göras. Det vi behöver är 
inte mer diskussion, utan mer handling.

Daniel Forslund (L)
Ordförande beredningen 

för digitalisering, SKR

Jag vill instämma med 
alla som tidigare har 
berömt rapporten. Jag 
tycker precis som många 
tidigare att den är väldigt 
innehållsrik och också 
tydlig över vem som kan 
och bör göra vad.

Marie Morell (M)
Ordförande 

sjukvårdsdelegationen, SKR



Årsmöte med ”Agenda för hälsa och välstånd” (maj) 

Den 17 maj träffades medlemsorganisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" på ett digitalt årsmöte med efterföljande underhållning. 
Verksamhetsredovisningen för år 2020 hittar ni här. Tack till alla som deltog under årsmötet.

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Verksamhetsberattelse-2020-1.pdf


Nytt faktablad om Neurologisk sjukdom (maj)

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? 
Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och 
rädda liv? Den 30 maj, på Internationella MS-dagen, presenterade vi ett 
nytt faktablad som ger svar på frågorna. 

• Läs vårt nya faktablad som är en del i serien Värdet av forskning. 
• I en intervju berättar Eva Helmersson om hur det är att leva med MS 

och hur medicinsk forskning gett henne bättre behandlingar utan 
svåra biverkningar. 

• Läs en intervju med professor Malin Parmar som berättar om sin 
forskning och sitt arbete för att personer med Parkinsons sjukdom 
ska få bättre diagnostik och behandling i framtiden. 

• Ta del av pressmeddelandet där faktabladet presenterades. 

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/neurologisk-sjukdom/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/neurologisk-sjukdom/att-leva-med-ms-eva-berattar/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/neurologisk-sjukdom/parkinsons-sjukdom-forskare-berattar/
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/nytt-faktablad-om-neurologisk-sjukdom-visar-d


Debatt: Faktabladet uppmärksammades i länsmedia (maj-juni)

I samband med lanseringen av faktabladet om neurologisk sjukdom skrev vi en debattartikel som skickades till 
länstidningar. Se exempel på de publicerade debattartiklarna här.

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


Rapport: Lägesrapport år 2021 (aug)

Den 18 augusti presenterade Stiftelsen Forska!Sverige en ny lägesrapport 
som visar att statens finansiering av medicinsk forskning och utveckling ökar 
något, men beräknas minska i förhållande till BNP. Det trots att regeringen 
gått ut med satsningar inom hälsa och life science ett flertal gånger under 
pandemin. 

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

• Läs lägesrapporten 
• Läs pressmeddelandet 
• Läs Sifo-undersökningen

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSverige-Lagesrapport-2021.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-lagesrapport-visar-trots-nya-satsningar-fo
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Opinionsundersokning-2021-Resultat-Nationellt-Och-Lan.pdf


Debattartikel i Dagens Samhälle (aug)

Lägesrapporten och delar av årets opinionsundersökning 
presenterades med en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Debattartikeln skrevs under av Forska!Sverige och 17 andra 
representanter från vård, akademi, regioner och life science-
företag. 

Läs den här. 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-behovs-ett-samlat-ledningsansvar-for-att-uppna-mal-om-okad-halsa/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-behovs-ett-samlat-ledningsansvar-for-att-uppna-mal-om-okad-halsa/


Pressmeddelande: 
Uppmaning - Gå vidare med Sofia Wallströms utredning (sep)

Tillsammans med flera 
patientorganisationer och en 
patientforskare kommenterade vi 
Sofia Wallströms utredning 
”Riksintressen i hälso- och 
sjukvården”. I ett pressmeddelande
uppmanade vi regeringen att gå 
vidare med förslagen om hälsodata 
och en vårdinfrastruktur som hänger 
ihop. 

Flera tidningar valde att rapportera 
om kommentaren. Se urval av 
publiceringarna.

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/patientorganisationer-ga-vidare-med-forslagen
https://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Kommentar: Forska!Sverige kommenterade budgeten för år 2022 (sep)

Vi välkomnar att regeringen genomför 
flera av de viktiga satsningar som 
presenterades i forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen, men 
oroas över att statens finansiering av 
forskning och utveckling inom medicin 
och hälsovetenskap i år minskat i 
förhållande till BNP.

Den 20 september kommenterade vår 
styrelseordförande Lena Gustafsson 
budgetpropositionen i ett 
pressmeddelande.

https://newsroom.notified.com/forskasverige/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-budgeten-for-ar-202


Kommentar: Forska!Sverige kommenterade två av Nobelprisen (okt)

Första veckan i oktober gratulerade vi årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin och kemi. Pristagarnas 
banbrytande upptäckter är tydliga exempel på det stora värdet av forskning ur ett samhällsperspektiv såväl 
som för den enskilda individen och miljön. Läs vår kommentar om Nobelpriset i fysiologi eller medicin här
och vår kommentar av Nobelpriset i kemi här. 

https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-arets-nobelpris-i-f-6
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/forskasverige-kommenterar-arets-nobelpris-i-k-4


Uppdaterat faktablad om psykisk ohälsa (okt)

Hur vanligt är det med psykisk ohälsa i Sverige? Vad kostar det? Hur kan 
medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och rädda 
liv? Den 10 oktober, på Världsdagen för psykisk hälsa, presenterade vi 
ett uppdaterat faktablad som ger svar på frågorna. 

• Läs vårt nya faktablad som är en del i serien Värdet av forskning. 
• Ta del av pressmeddelandet där faktabladet presenterades. 

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/nytt-faktablad-om-psykisk-ohalsa-visar-drabba
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/berattelse-ur-livet/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/forskare-berattar/


Nytt faktablad och filmer om antibiotikaresistens (nov)

Den 19 november presenterade Forska!Sverige ett nytt faktablad om 
antibiotikaresistens. 

• Se faktabladet som är en del i serien Värdet av forskning
• Ta del av en intervju med Linus Sandegren, universitetslektor i 

medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet 
• Se en intervju med Anna Zorzet, Dr. i medicinsk mikrobiologi och 

strategisk rådgivare på organisationen ReAct

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/antibiotikaresistens/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/antibiotikaresistens/forskning-behovs-for-att-losa-problemet-med-antibiotikaresistens/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/antibiotikaresistens/tillgang-till-effektiva-antibiotika-for-alla-ar-en-mansklig-rattighet/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/antibiotikaresistens/forskning-behovs-for-att-losa-problemet-med-antibiotikaresistens/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/antibiotikaresistens/tillgang-till-effektiva-antibiotika-for-alla-ar-en-mansklig-rattighet/


Debattartikel: Uppmaning till regeringen att vidta tre 
konkreta åtgärder (nov)

För att uppmärksamma problemet med antibiotikaresistens 
och presentera vårt nya faktablad skrev vi en debattartikel i 
Dagens Samhälle. 

Debattartikeln skrevs under tillsammans med Uppsala 
universitet och ReAct Europe och innehöll bland annat en 
uppmaning till regeringen att vidta tre åtgärder för att stärka 
Sveriges arbete mot antibiotikaresistens. 

Läs den här. 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-har-behover-regeringen-gora-for-att-minska-antibiotikaresistensen/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-har-behover-regeringen-gora-for-att-minska-antibiotikaresistensen/


Strategi-internat med ”Agenda för hälsa och välstånd” (okt) 

Den 28-29 oktober träffades representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd” för att dra upp riktlinjerna för 
strategin år 2021. Detta år träffades medlemmarna under ett strategi-internat som arrangerades på Krägga Herrgård.



Möte med Mikael Dolsten, Pfizers forskningschef (nov) 

Den 30 november anordnade vi ett möte med Mikael Dolsten, Pfizers forskningschef, och representanter 
från svenska universitet som är medlemmar i ”Agenda för hälsa och välstånd”. Deltagarna samlades för att 
diskutera gemensamma forskningsintressen. 



Konferens: Forska!Sveriges 10+1 års jubileum! (dec)

Forskningens betydelse för att bekämpa pandemin, förebygga hälsohot och förbättra våra liv. Det var ett ämne som 
stod i fokus när tidigare partiledare och ministrar, riksdagsledamöter samt ledande forskare och andra life science-
aktörer samlades i Sveriges riksdag den 1 december på Forska!Sveriges och Rifos seminarium. Se bildspel med foton 
på talare och deltagare och ta del av inspelade panelsamtal och mycket annat på vår hemsida.

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Bildspel-FS-dagen-2021.mp4
https://www.forskasverige.se/forskasverige-dagen-2021/


Konferens: Forska!Sveriges 10+1 års jubileum! (dec)

36 st enkätsvar från deltagare:
”Superbra program och talare, 
bra med olika perspektiv för 
prisvinnare och underbart att 
höra Ingvar Carlsson och Bengt 
Westerberg samtala med Göran 
Hägglund! God och trevlig 
middag med underbart sång till 
drinken! Stort varmt tack!! 
Äntligen IRL! Hoppas det tas 
fram en dunderkur för alla 
mutationer!

”Intressanta 
paneldebatter, bra 
nätverkstillfälle både 
inom forskarvärlden 
och med politik”

”Intressanta samtal och 

reflektioner från insatta 

personer. Mycket trevligt 

att få ses fysiskt och 

hinna prata med varandra 

på riktigt. Stort tack!”



Utmärkelser 2021: Pandemins hjältar uppmärksammades (dec)

Utmärkelser år 2021 tilldelades:  

• Riksföreningen för anestesi-
och intensivvård

• Professor Matti Sällberg

• Pfizers forskningschef 
Mikael Dolsten

• Sveriges vaccinsamordnare 
Richard Bergström

https://www.forskasverige.se/hedersutmarkelse-2021/
https://www.forskasverige.se/forskarutmarkelse-2021/
https://www.forskasverige.se/hedersutmarkelse-2021-2/
https://www.forskasverige.se/utmarkelse-inom-det-politiska-omradet-2021/


Utmärkelserna uppmärksammades i media (nov-dec)

Utmärkelserna uppmärksammades i media, se exempel nedan. 

SVT Morgonstudion uppmärksammade Forska!Sveriges utmärkelser
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström och Ing-Marie Larsson, 
ordförande för Riksföreningen för anestesi- och intensivvår, delog på 
plats i studion.

”Svenske Prizerchefen: Nytt vaccin skulle vara klart på 100 dagar” 
Läs intervju med Mikael Dolsten, med anledning av Forska!Sveriges 
utmärkelse, i DI Weekend. 

”Axlade tunga uppdraget – nu prisas vaccinkändisen Richard Bergström” 
Läs intervju med Richard Bergström, med anledning av Forska!Sveriges 
utmärkelse, i Life Science Sweden. 

”Hederspriser till frontfigurer i pandemin” 
Läs artikel om Forska!Sveriges utmärkelser i LäkemedelsVärlden. 

https://www.di.se/nyheter/svenske-pfizerchefen-nytt-vaccin-skulle-vara-klart-pa-100-dagar/?
https://www.lifesciencesweden.se/article/view/822597/axlade_tunga_uppdraget_nu_prisas_vaccinkandisen_richard_bergstrom?token=tzbpp93ctvq70ua34himbr8dswbg3011
https://www.lakemedelsvarlden.se/hedersutmarkelser-till-frontfigurer-i-pandemin/


Ny Sifo-undersökning om svenska folkets inställning till medicinsk 
forskning och hälso- och sjukvård (aug-dec)

Läs hela opinionsundersökningen här

Online-intervjuer med allmänheten 18 år och äldre genomförd av TNS Sifo. Fältperiod 1: 3250 intervjuer genomförda 19 mars – 4 
april. Fältperiod 2: 1000 intervjuer genomförda 11-22 maj. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Opinionsundersokning-2021-Resultat-Nationellt-Och-Lan.pdf


Debattartikel i Dagens Samhälle (dec)

Den 22 december presenterade vi opinionsundersökningen, 
utförd av Sifo, i sin helhet med en debattartikel i Dagens 
Samhälle. 

Debattartikeln skrevs under av Forska!Sverige och sex 
patientföreningar som även är medlemmar i ”Agenda för 
hälsa och välstånd”.

Läs den här. 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/samlade-varddata-skulle-ge-sakrare-och-mer-jamlik-vard/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/samlade-varddata-skulle-ge-sakrare-och-mer-jamlik-vard/


Debattartiklar och redaktionell spridning i länsmedia (dec-jan)

• Debattartikel i länstidningar. Läs 

några exempel av de 41 

publiceringarna här. 

• Radio.  Radiokanaler som 

exempelvis P4 Gotland och P4 

Östergötland uppmärksammade 

undersökningen med flera inslag.

• Pressmeddelande. Läs 

pressmeddelandet här.   

http://www.forskasverige.se/media/debattartiklar/
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-sifo-undersokning-visar-93-procent-vill-de


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 

• Anna Nilsson Vindefjärd medverkade i Sjukvårdspodden för att bland annat diskutera varför antalet 
kliniska prövningar i Sverige halverats under de senaste 10 åren.

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

• Rekrytering kommunikatör och projektledare

https://open.spotify.com/episode/2AWDizaJPEIO1xzPoOwaM0

