
Stiftelsen Forska!Sverige
Verksamhet år 2022



Debattartikel i Läkartidningen med gemensam svensk 
definition av precisionshälsa 

Läs debattartikeln här. 

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/precisionshalsa-av-vikt-for-framtidens-halso-och-sjukvard/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=precisionshalsa-av-vikt-for-framtidens-halso-och-sjukvard


Workshop med Agenda-gruppen

Den 19 januari träffades medlemmarna i 
”Agenda för hälsa och välstånd” på årets 
första digitala workshop. Målet var att bidra 
med en analys av de möjligheter som 
precisionshälsa innebär för Sverige. Nästa 
workshoptillfälle är den 11 februari. 



Podd: Utmaningar och möjligheter för klinisk forskning  

I Janssen Sveriges senaste avsnitt av Podcasten ”Vi forskar för livet” diskuterade vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd 
och Tobias Alvén, ordförande för Svenska läkaresällskapet och ”Agenda för hälsa och välstånd”, vad som krävs för att stärka den 
kliniska forskningen i Sverige. Lyssna på avsnittet här.

https://www.janssen.com/sweden/podcast-avsnitt-7


Rapport: Precisionshälsa – vägen framåt 

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare 
framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad 
artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med 
precisionshälsa. Det ger oss bättre prevention och diagnostik, 
effektivare behandlingar, färre vårdskador, öka överlevnad och 
kortare sjukhusvistelser. 

Den 26 april presenterade Forska!Sverige och de 34 
organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” ett nytt 
kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska 
få största möjliga nytta av precisionshälsa. 

• Läs kunskapsunderlaget
• Ta del av en sammanfattning
• Läs pressmeddelandet 
• Se tidigare rapporter 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionshalsa-vagen-framat-Agenda-rapport-2022.pdf
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionshalsa-vagen-framat-sammanfattning.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-rapport-konkreta-mal-for-att-sveriges-befo
https://www.forskasverige.se/publikationer/agendarapporter/


I samband med att vårt nya kunskapsunderlag 
presenterades skrev vi en debattartikel på 
Aftonbladet Debatt. Där uppmanade vi 
Sveriges politiker att aktivt arbeta för att 
precisionshälsa ska bli en del av rutinvården, 
för patienternas skull, och för ökad hälsa och 
välstånd i Sverige. 

Läs debattartikeln här. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Precisionshalsa-vagen-framat-Agenda-rapport-2022.pdf
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lVypyo/med-precisionshalsa-raddar-vi-liv-i-varden-politiker
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lVypyo/med-precisionshalsa-raddar-vi-liv-i-varden-politiker


Film: Precisionshälsa – vägen framåt!

I samband med årets rapport från ”Agenda för hälsa och välstånd” tog vi fram en kortfilm för att visa på 
möjligheterna med precisionshälsa. Kortfilmen lanserades under ett lunchseminarium den 12 maj: ”Följ med 
oss på en resa genom Sverige där vi ger 10 exempel på pågående projekt vid svenska universitet och 
universitetssjukhus!”

https://www.forskasverige.se/publikationer/kortfilm-precisionshalsa-vagen-framat/
https://www.forskasverige.se/publikationer/kortfilm-precisionshalsa-vagen-framat/


Livestreamat lunchseminarium: Precisionshälsa – vägen framåt

Den 12 maj samlade vi representanter från 
politiken, berörda myndigheter, akademi, 
vård, företag och patientorganisationer på 
City Life för att diskutera vad som krävs för 
att Sverige ska kunna dra största möjliga 
nytta av precisionshälsa. Det var fullt hus 
och vi sände även live. 
Under seminariet lanserades också en ny 
kortfilm.

• Ta del av det inspelade seminariet 
• Se en kortfilm med tio exempel på 

pågående projekt inom precisionshälsa
• Läs pressmeddelandet

https://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/precisionshalsa-vagen-framat/
https://www.forskasverige.se/publikationer/kortfilm-precisionshalsa-vagen-framat/
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/precisionshalsa-vagen-framat-valkommen-till-l


Årsmöte med ”Agenda för hälsa och välstånd” 

Den 12 maj samlades medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” till årsmöte samt 
rundabordssamtal på Isländska ambassaden och middag med en delegation från Island. Vi hade även nöjet att 
välkomna Läkemedelsverket som nya medlemmar. Ta gärna del av en presentation av föreningens verksamhet
under år 2021.

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSverige-verksamhet-2021-1.pdf


Jubileumsskrift: Forska!Sveriges
verksamhet från idé till etablerad aktör

Den 1 december år 2021 firade vi 10 + 1 år under ett 
jubileum i Sveriges riksdag. I samband med det 
efterfrågades en jubileumsskrift för att på ett 
lättöverskådligt sätt sammanfatta de viktigaste delarna av 
vårt arbete sedan stiftelsens grundande år 2010, och inte 
minst visa på resultaten. 

Läs jubileumsskriften här. 

https://www.forskasverige.se/forskasverige-dagen-2021/
https://www.forskasverige.se/forskasverige-dagen-2021/
https://www.forskasverige.se/publikationer/jubileumsskrift/


Lansering av ny granskningsrapport

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. Den 8 juni 
presenterade vi årets rapport under ett seminarium i Sveriges riksdag. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Agenda-rapport-2019.pdf#page=10
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Granskningsrapport-2021-interaktiv.pdf
https://www.forskasverige.se/event/arligt-riksdagsseminarium-samlade-ledade-politiker-och-experter/


Årligt riksdagsseminarium i samarbete med RIFO

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning 
och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna 
med precisionshälsa ska komma befolkningen till del? Det är två av frågorna som diskuterades när ledande 
politiker och experter samlades den 8 juni på ett årligt riksdagsseminarium arrangerat av Forska!Sverige och 
Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO). Ta del av de inspelade diskussionerna här. 

https://www.forskasverige.se/event/arligt-riksdagsseminarium-samlade-ledade-politiker-och-experter/
https://www.forskasverige.se/event/arligt-riksdagsseminarium-samlade-ledade-politiker-och-experter/


Valmanifest - åtgärder för ökad hälsa och välstånd

Inför valet uppmanar vi politikerna att ta ett långsiktigt 
ansvar för att investera i medicinsk forskning, möta 
vårdutmaningen samt öka befolkningens hälsa och 
landets välstånd. I vårt valmanifest, som lanserades 
den 5 juli, har vi angett konkreta åtgärder och 
satsningar som skulle bidra till det. 

• Läs valmanifestet
• Ta del av pressmeddelandet
• Se en sammanfattning av våra aktiviteter inför valet 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSveriges-Valmanifest-2022-1.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-statistik-politiker-och-valjare-ar-overens
https://www.forskasverige.se/forskasveriges-bidrag-till-valet-2022/


Väljare och politiker är överens 
om forskningens avgörande 
betydelse – ändå minskar de 
statliga investeringarna i 
förhållande till BNP. I en 
debattartikel i Altinget den 5 juli 
uppmanade Forska!Sveriges 
styrelse politikerna att prioritera 
satsningar på medborgares hälsa 
och överlämnade ett valmanifest 
till partierna. 

Läs debattartikeln här. 

https://www.altinget.se/artikel/valjare-och-politiker-overens-andaa-minskar-investeringarna


Valenkäter till partier och riksdagskandidater 

Inför valet har vi ställt frågor till 
riksdagspartierna och riksdagskandidater på 
valbar plats i syfte att ta reda på deras 
ambitioner för medicinsk forskning, 
företagande och vård i Sverige. Valenkäten 
presenterades i en debattartikel den 5 juli och 
under ett Almedalsseminarium den 6 juli. 

• Ta del av svaren från partierna
• Ta del av svaren från riksdagskandidater på 

valbar plats

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSveriges-enkat-till-partierna-2022.pdf
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSveriges-enkat-till-riksdagskandidater-2022.pdf


Opinionsundersökning - väljarnas inställning till 
medicinsk forskning samt hälso- och sjukvård

Den 5 juli presenterade vi en ny 
opinionsundersökning, utförd av 
Sifo, där vi undersökt svenska 
folkets inställning till medicinsk 
forskning samt hälso- och 
sjukvård. 

• Läs opinionsundersökningen
• Ta del av pressmeddelandet
• Se tidigare års 

opinionsundersökningar

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSveriges-opinionsundersokning-2022.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/ny-sifo-undersokning-visar-enbart-10-procent
https://www.forskasverige.se/publikationer/opinionsundersokningar/


Granskning av partiernas arbete med våra 
fyra målområden under mandatperioden

I vilken utsträckning har riksdagspartierna under mandatperioden arbetat med att stärka medicinsk 
forskning, företagande och vård i Sverige? Det har vi tagit reda på i denna granskning som 
presenterades under ett Almedalsseminarium den 6 juli. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/ForskaSveriges-Partibedomning-2022.pdf


Forska!Sveriges aktiviteter under Almedalsveckan

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan och arrangerade tre seminarier och ett 
mingel. Vi publicerade även en debattartikel i Altinget samt presenterade ett valmanifest och ett 
flertal politiska inspel inför valrörelsen. Ta del av de inspelade diskussionerna i efterhand här och 
se våra aktiviteter inför valet här.  

https://www.forskasverige.se/almedalen-2022/
https://www.forskasverige.se/forskasveriges-bidrag-till-valet-2022/


Inför valet uppmanade vi i en länsvis debattartikel väljarna att fråga sina riksdagskandidater vilka åtgärder de kommer prioritera i syfte 
att stärka medicinsk forskning och den nytta det skapar för medborgares hälsa. Läs ett urval av de 23 publiceringarna här. 

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


Ny lägesrapport visar: Statens investeringar i medicinsk 
forskning minskar för tredje året i rad

Den 15 september april presenterade Forska!Sverige en ny 
lägesrapport. I rapporten samlar vi statistik om bland annat; statliga 
anslag till och tillväxttakten för forskning och utveckling, utgifter för 
hälso- och sjukvård, kliniska prövningar – och mycket mer. 

• Ta del av lägesrapporten år 2022 
• Läs en debattartikel i Aftonbladet där delar av lägesrapporten 

presenterades 
• Se ett pressmeddelande som skickades ut i samband med 

lanseringen
• Ta del av tidigare lägesrapporter

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Lagesrapport-2022-webbversion.pdf
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/APlzz3/forskare-varden-blir-inte-battre-utan-mer-forskning
https://www.forskasverige.se/ny-lagesrapport-visar-statens-investeringar-i-medicinsk-forskning-minskar-for-tredje-aret-2022-09-15/
https://www.forskasverige.se/publikationer/statistik/


I samband med att lägesrapporten
presenterades skrev vi en debattartikel i 
Aftonbladet tillsammans med representanter 
från ”Agenda för hälsa och välstånd”. Där 
uppmanade vi den kommande regeringen att 
gå vidare med tre förslag som det finns en 
bred politisk enighet kring – för att möta 
hälsoutmaningar och därmed öka hälsa och 
välstånd i Sverige. 

• Läs debattartikeln här. 
• Läs pressmeddelande som uppmanar 

regeringen att gå vidare med förslagen. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Lagesrapport-2022-webbversion.pdf
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/APlzz3/forskare-varden-blir-inte-battre-utan-mer-forskning
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/24-aktorer-overlamnar-forslag-for-att-mota-ha
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lVypyo/med-precisionshalsa-raddar-vi-liv-i-varden-politiker


Brev till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson

I slutet av september överlämnade vi, tillsammans med ett 30-tal representanter från akademi, vård, 
näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer, ett brev till Moderaternas partiledare Ulf 
Kristersson. Ta del av brevet och se ett pressmeddelande som gick ut i samband med överlämnandet. Brevet 
publicerades även som en debattartikel i Altinget och omskrevs i ett flertal tidningar. Se ett urval här.

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Vi-hoppas-pa-en-stark-minister-for-hogre-utbildning-och-forskning.pdf
https://pressrum.forskasverige.se/posts/pressreleases/31-aktorers-uppmaning-till-ulf-kristersson-ti
https://www.altinget.se/artikel/31-aktorer-sverige-behover-en-forskningsminister-ulf-kristersson
https://www.forskasverige.se/media/redaktionella-artiklar/


Kommentar kring tre av årets nobelpriser 

I en kommentar gratulerade vi 
årets nobelpristagare i kemi, fysik, 
samt fysiologi eller medicin. 
Pristagarnas banbrytande 
upptäckter bidrar på olika sätt till 
ökad hälsa genom att hjälpa oss 
förstå människors försvar mot 
infektioner att utveckla mer 
träffsäkra läkemedel och 
möjliggöra en effektivare 
hantering av hälsodata. Läs vår 
kommentar här.

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


Strategi-internat med ”Agenda för hälsa och välstånd” 

Den 27-28 oktober samlades medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” på Krägga Herrgård för 
ett strategi-internat. Under två dagar bidrog de med olika perspektiv och grunden till en helhetsbild 
av utmaningar och möjligheter för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige. Arbetet är en 
viktig bas för workshoparbetet i januari och februari år 2023. 



Ny rapport visar på värdet av forskning och kostnad av ohälsa

Den 7 november presenterade vi en uppdaterad version av 
”Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och 
utveckling”. I rapporten ger vi konkreta exempel på 
kostnader av ohälsa samt värdet av medicinsk forskning, 
både i form av hälsoekonomiska vinster, bidrag till 
statskassan samt ökad hälsa. 

Läs rapporten här. 

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Kostnad-av-ohalsa-Vardet-av-medicinsk-forskning-och-utveckling.pdf


Att satsa på forskning för hälsa är en 
god investering. I Altinget skrev vi, 
tillsammans med 26 representanter 
för akademi, vård, företag och 
patienter, en debattartikel där vi gav 
konkreta exempel på hur 
investeringar på området bidrar till 
att minska kostnader för ohälsa, 
bidrar till statskassa och räddar liv. 

Läs debattartikeln här. 

https://www.altinget.se/artikel/27-aktorer-regeringen-maaste-prioritera-medicinsk-forskning?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=gratis-7-nov&utm_campaign=Altinget.se&utm_content=gratis%207%20nov&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev


Forska!Sveriges utmärkelser för år 2022

Under Forska!Sverige-dagen tilldelades Miia Kivipelto årets forskarutmärkelse, Otto Cars hedersutmärkelsen och 
Mikaela Waltersson politikerutmärkelsen. Se motiveringarna, pressmeddelanden och medias rapportering här.

https://www.forskasverige.se/utmarkelser-2022/


Forska!Sverige-dagen 2022

Den 28 november arrangerades Forska!Sverige-dagen på temat ”Forskningens roll vid kriser – krig, pandemi och 
antibiotikaresistens”. Inspelade diskussioner, presentationer och bilder från dagen finns på hemsidan

https://www.forskasverige.se/forskasverige-dagen-2022/


Hur många drabbas av cancer i 
Sverige? Hur stora är 
kostnaderna för samhället? 
Vilken betydelse har forskning 
och utveckling i att rädda liv 
och spara pengar? 
I mellandagarna presenterade 
vi ett nytt faktablad adresserar 
dessa frågor. Vi lanserade även 
en kortfilm där professor 
Gunilla Enblad berättar om 
framstegen inom immunterapi
och en film där Ewa Carlsson 
delar med sig om sin 
erfarenhet av att drabbas av 
cancer.

Cancer: Nytt faktablad, två filmer och debattartikel
Debattartikel i Dagens Samhälle

https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/cancer-forskare-gunilla-berattar/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/att-drabbas-av-cancer-ewa-berattar/
https://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/cancer/att-drabbas-av-cancer-ewa-berattar/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/mer-jamlik-screening-kan-radda-liv-och-minska-kostnader/
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