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Forska!Sverige stiftades formellt år 2010 genom ett 
upprop där 64 välkända personer, från alla delar av 

samhället, skrev på målet om att göra medicinsk 
forskning till en högre nationell prioritet. 

Se hela listan på sidan 53. 

Det här är Forska!Sverige
Stiftelsens grundande

Vision
Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag 

ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska 
framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.  

Forska!Sverige ska verka för att göra medicinsk forskning 
till en högre nationell prioritet – för hälsa och välstånd.

Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka 
uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning 

för hälsa och välstånd.

Budskap
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för 
att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens 

och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk 
forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet. 

Forska!Sverige vill att regeringen kraftfullt och med hög 
prioritet arbetar för att skapa goda förutsättningar för 

medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de 
statliga investeringarna i medicinsk forskning för hälsa 

ökas till att motsvara fyra öre per vårdkrona.

Uppdrag
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I och med framtagandet av denna jubileumsskrift blev det 
tydligt för mig hur långt vi kommit sedan Hans Bergström kom 
med idén om Forska!Sverige och jag började skissa på hur 
något sådant kunde skapas. 

Innan idén om Forska!Sverige var född hade jag i över 
tio år forskat och gjort policyarbete om medicinska 
innovationssystem. I ett läge där jag började se nedåtgående 
trender, blev det viktigt för mig att förmedla detta till politikerna. 
Det är dessvärre en utmaning för politiker att driva långsiktiga 
frågor i ett politiskt klimat som präglas av att kunna visa 
handlingskraft i form av snabba resultat. Den insikten har 
varit en viktig drivkraft i att bygga upp Forska!Sverige som en 
stiftelse som verkligen bidrar till politikernas arbete. Det fanns 
ett tydligt behov av en oberoende aktör med systemperspektiv 
som kunde öka politikers kunskap om medicinsk forskning, 
företagande, vård och samspelet däremellan, samt pusha för 
åtgärder.

Grundandet av Forska!Sverige blev en entreprenöriell 
utmaning, där min utgångspunkt var att produkten i form av 
kunskapsunderlag och åtgärdsförslag skulle vara kostnadsfri 
och samtidigt av högsta kvalitet. Jag ser tillbaka på hårt 
arbete, men också mycket fint samarbete med personer som 
bidragit med både kompetens och engagemang över åren 
och jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor och alla som 
bidragit pro-bono. Stort tack också till donatorerna som gjort 
det möjligt för stiftelsen att bedriva sin verksamhet och till 
medlemmarna i föreningen ”Agenda för hälsa och välstånd”. 
Tillsammans har vi skapat en organisation som verkligen gör 
nytta.

Forskning räddar liv. Vi måste därför göra allt vi kan för att den 
ska komma patienterna till nytta så säkert och snabbt som 
möjligt. Det inkluderar att ta bort de hinder som står i vägen 
för att utföra forskning och utveckling av högsta kvalitet. Med 
det som ledstjärna ser jag fram emot fortsatt samarbete både 
med aktörerna i life science-systemet och med nuvarande och 
kommande politiker. Tillsammans kan vi stärka både hälsa och 
välstånd i Sverige. 

Anna Nilsson Vindefjärd
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Ett förändringsarbete som ger resultat
Forska!Sverige verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning i syfte att öka 
hälsa och välstånd i landet. Det arbetet sker exempelvis genom att få upp viktiga frågor på den politiska 
agendan, förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat 
för förändring. Stiftelsens arbete har haft en stor påverkan på politiska beslut och förutsättningarna för 
medicinsk forskning och utveckling över åren, vilket speglas i nedan fem exempel. 

Ökade investeringar i medicinsk forskning för hälsa 
Forska!Sveriges budskap är att det krävs ökade statliga investeringar i medicinsk forskning för hälsa. Arbetet med att 
lyfta frågan via debattartiklar, opinionsmätningar, faktablad, filmer, möten, konferenser och inspel till både regering och 
opposition har sannolikt bidragit till regeringarnas ökade satsningar på medicinsk forskning med start år 2012.

Jag tycker Forska!Sverige gjort ett utmärkt arbete med att sprida kunskap och medvetenhet om hur 
viktig forskningen är och hur betydelsefullt det är att stötta medicinsk forskning.

Carl-Henrik Heldin
Ordförande för Nobelstiftelsen ""

Förbättrade villkor för medicinsk forskning för hälsa och dess tillämpning 
Forska!Sveriges tidiga arbete med åtgärdsförslag bidrog till att utbildningsminister Jan Björklund (L) i februari 2012 
presenterade en ny agenda, som inkluderade flera förslag från Forska!Sverige, och till att Socialdemokraterna föreslog 
ett samlat program med satsningar på life science. Sedan dess har stiftelsen prioriterat arbetet med analyser och 
åtgärdsförslag till politiska beslutsfattare vilket har gett resultat i både forskningspropositioner och budgetar över åren. 

"
""

"
De rapporter som Forska!Sverige har tagit fram har varit så viktiga underlag för oss politiker. Jag 
pratar för min egen del, men också för mina kollegor i andra utskott. För det här spänner ju över 
fler utskott; det här handlar om näringsfrågor, det handlar om sociala frågor, det medicinska som 
har behandlats i socialutskottet. Och därför är det här ett så viktigt kitt som ger oss samsyn kring 
frågeställningarna, och det gäller oss alla, oavsett vilket utskott vi sitter i. Och just att man arbetar 
systematiskt, man skriver, man dokumenterar att så här bör vi göra inför nästa år, det här bör 
regeringen och politiker uppmärksamma. Då får vi också hela tiden en input, en push i baken på: 
Det här måste vi jobba vidare med!

Betty Malmberg (M)
Riksdagsledamot

Under de åren jag har jobbat i riksdagen med forskningsfrågor har jag ju upptäckt att Forska!Sverige 
är en väldigt bra organisation att bolla idéer med, men också komma med inspel på vad som behövs 
göras på riktigt för att faktiskt utveckla och stärka forskningen i Sverige.
Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot

Det är först under en alliansregering vi kan se stora satsningar på life science. Det är under en 
alliansregering som vi nu har lagt 600 miljoner kronor för att stärka life science-sektorn. Det är nu 
som vi arbetar med många av de förslag som Forska!Sverige till exempel tar upp. Bland annat när 
det gäller en satsning på kvalitetsregister, nationell samordning av kliniska studier, skatteavdrag 
för FoU och investeringar, göra om utbildningssystemet och satsa på nationell infrastruktur som 
SciLifeLab.

Annie Lööf (C)
Partiledare och näringsminister år 2011-2014 ""
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""
De fyra förslagen inom målområdet "Excellent forskning och utbildning" är väldigt viktiga inspel. Både 
för den forskningspolitiska propositionen och för arbetet kring life science-strategin. 

Helene Hellmark Knutsson (S)
Minister för högre utbildning och forskning år 2014-2019

Life science-strategi
Forska!Sverige var tidigt tydliga med behovet av en långsiktig, sammanhållen och nationell life science-strategi i Sverige. 
På Forska!Sverige-dagen år 2012 bjöds initiativtagarna till Storbritanniens life science-strategi in för samtal med svenska 
politiker. Förslaget till en strategi konkretiserades år 2013 genom rapporten ”Första steg mot en svensk life science-
strategi – förslag från Forska!Sverige”. År 2014 fattade alliansregeringen beslut om en nationell samordnare för life science, 
vars arbete skulle ”ligga till grund för en life science-strategi”. Arbetet fortsatte inom följande regering och en nationell life 
science-strategi presenterades år 2019 av S/MP-regeringen. 

""
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.

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning år 2019–2021

Life science-samordnare
Forska!Sverige tog i juli 2014, som respons på alliansregeringens planer på att utveckla en life science-strategi, initiativ till 
projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”. Syftet var att erbjuda en neutral plattform där aktörer i life science-systemet, med 
sina olika perspektiv, proaktivt kunde samarbeta i policyfrågor och vidareutveckla åtgärdsförslag till en nationell strategi. 
Forska!Sverige och Agenda-gruppens arbete resulterade i en omfattande rapport med konkreta åtgärdsförslag som i maj 
2015 överlämnades till den då nya regeringen. Den nyss tillsatte samordnaren fick därmed ett förslag till strategi med redan 
förhandlade åtgärdsförslag från aktörerna i life science-systemet i samma stund som han tillträdde sitt uppdrag. 

""
Forska!Sverige har hjälpt mig, som regeringens samordnare för life science, väldigt instrumentellt. De 
har lagt färdiga förslag som jag bara har kunnat vidarebefordra till regeringen. Man kan säga att de har 
varit ett arbetsutskott till oss i praktiken som har gjort mycket av det hantverksarbetet bakom det jag 
föreslår.

Anders Lönnberg
Regeringens life science-samordnare år 2015–2018 

""
Jag uppskattar att det finns en sådan konkretion, man har varit väldigt konkreta och ambitiösa i 
förslagen. Det som också är roligt och bekvämt för oss politiker är att de redan är diskuterade och 
förhandlade med många olika aktörer. Det har redan skett en prioritering och ett väldigt gediget arbete 
för hur det här skulle gå att genomföra.

Agneta Karlsson
Statssekreterare hos sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström och därefter Annika Strandhäll år 
2014–2019
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Stärkt systemperspektiv och samverkan mellan life science-aktörer 
Framgången med projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” ledde till att en medlemsförening med samma namn skapades 
år 2015. Genom föreningen har Forska!Sverige samlat en väl balanserad grupp av 34 aktörer inom life science-systemet till 
ett nära och långsiktigt samarbete. De enskilda aktörerna har därmed ett sammansvetsat nätverk där de lär av varandras 
kompetens och perspektiv, i samarbetet med analyser och förslag. Utöver stärkt nätverk inom life science-systemet har 
de också fått ökad tillgång till möten med politiska beslutsfattare. Som en enad grupp får medlemmarna också större 
genomslagskraft för de åtgärdsförslag som de för fram.  

""
Forska!Sverige har ju verkligen bidragit till mig. Både i den roll som jag har nu som minister för högre 
utbildning och forskning men också tidigare när jag var landstingspolitiker. Och det är på flera sätt; 
dels genom att peka på viktiga frågor som finns som rör den medicinska forskningen i Sverige, men 
också för att bjuda på ett brett nätverk och det är också viktigt för politiker och för beslutsfattare.
Helene Hellmark Knutsson (S)
Minister för högre utbildning och forskning år 2014–2019

""
För mig som representerar ett mindre landsting så är ju Forska!Sverige ett väldigt viktigt nätverk för 
oss som inte har något universitetssjukhus. Där får vi möjlighet att ta del av den kunskap som finns 
men också kanske lyfta hem saker till oss som skulle kunna bidra till forskningens utveckling. 
Anders Henriksson (S)
2:e vice ordförande för SKR och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län år 2006–2019 

Stiftelsen Forska!Sverige fyller genom sitt visionära och 
samtidigt konkreta arbete en viktig roll för utvecklingen av 
förutsättningarna för medicinsk forskning och innovation i 
Sverige. 

Medlemsföreningen "Agenda för hälsa och välstånd" står för 
en bred och djup kompetens inom akademi, vård, näringsliv, 
professions-, patient- och andra intresseorganisationer. 
Dess mer än 30 organisationer bidrar med kunskap och 
intensivt arbete, som mynnar i åtgärdsförslag till regeringen. 
Målsättningen är att stärka förutsättningarna för ledande 
medicinsk forskning och för kliniska studier, för utveckling 
av nya behandlingsformer och ett internationellt kraftfullt 
företagande inom life science-sektorn i Sverige. 

Sedan stiftelsens tillblivelse har verksamheten utvecklats 
under en entusiasmerande och kompetent ledning av 
stiftelsens generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd. 
Redan från start var ett av stiftelsens viktigaste budskap att 
Sverige behöver en sammanhållen nationell life science-
strategi, vilket sedermera blev fallet. Stiftelsen bidrog till 
denna med åtgärdsförslag till regeringen genom sin Agenda-
gruppering, vilket mött politikeruppskattning på grund av 
förslagens tydlighet och kompetenta underbyggnad. 

Min egen summering av styrkan i stiftelsens arbete är viljan, 
kunskapen och samarbetet utifrån en gemensam vision i 
hälsosam förening med noggrant och konkret arbete. 

Med tanke på de globala samhällsutmaningarna, med 
en ännu pågående pandemi i åtanke, så kommer 
Forska!Sveriges bidrag som neutral aktör vara lika viktigt för 
det politiska arbetet de kommande åren som de nu gångna.

Ordförande har ordet

Lena Gustafsson 
Ordförande för Forska!Sverige
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Forska!Sverige firar 10+1 år
Erfarenheter från pandeminForska!Sverige-dagen 2021

Pandemins hjältar uppmärksammas

Den första december 2021 firar Forska!Sverige 10+1 år. 
Jubileet äger rum i riksdagen ett år senare än planerat 
på grund av Coronapandemin. Under dagen samlas 
tidigare partiledare och ministrar, riksdagsledamöter 
samt ledande forskare och andra life science-aktörer för 
att samtala om forskningens betydelse för att bekämpa 
pandemin och förebygga hälsohot. 

Politiskt beslutsfattande

Under dagen har utmärkelsemottagarna ett samtal för 
att berätta om sina erfarenheter av att stå i första ledet i 
kampen mot pandemin. 

Under dagen diskuteras också hur politiker kan 
stärka forskningen och dra nytta av den i politiskt 
beslutsfattande. Göran Hägglund har ett samtal med 
de tidigare partiledarna Ingvar Carlsson och Bengt 
Westerberg om vilka lärdomar de dragit från sin tid vid 
den politiska makten. 

I slutet av 2019 upptäcktes de första fallen av det som 
visade sig vara början på covid-19-pandemin. I första 
ledet för att bekämpa pandemin stod vårdpersonal, 
forskare och de som förväntades ta fram och distribuera 
ett vaccin. Under en ceremoni tilldelar Forska!Sverige 
utmärkelser för dessa insatser. Utmärkelserna går till 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva), 
professor Matti Sällberg, Pfizers forskningschef Mikael 
Dolsten och vaccinsamordnare Richard Bergström.

Bild eller illustration

Bild eller illustration

Samtalet följs av en paneldiskussion med representanter 
från alla politiska partier i riksdagen. 

Det är helt omöjligt att säga vad 
som kommer att vara viktigt 
om tio år. Därför är den fria 
forskningen helt central för att vi 
ska kunna vara förberedda.  

Matti Sällberg
Professor vid Karolinska Institutet ""
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Bilder och citat från dagen

En modern demokrati som vill 
vara stark både ekonomiskt 
och humanistiskt behöver 
vitala, oberoende forskare 
som arbetar med hyfsade 
resurser.

Ingvar Carlsson 
Tidigare statsminister (S) "

"

Forskning är avgörande för en 
väl fungerande demokrati och 
offentlig debatt.

Andreas Norlén (M)
Riksdagens talman  ""

Jag tror alla inser att forskningen  
gör det möjligt för sjukvården att 
lösa alla möjliga problem.

Bengt Westerberg
Tidigare partiledare (L) ""
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Uppskattat PR-värde (SEK)

105 125 925

Forska!Sverige i media
Forska!Sverige har med åren blivit en stark röst i media på nationell och regional nivå och med framgång 
uppmärksammat värdet av att stärka medicinsk forskning och utveckling. 

58
Nationella debattartiklar

1005
Debattartiklar i länsmedia

366
Redaktionella artiklar

Sverige måste fördubbla den 
medicinska forskningen

Sverige behöver en långsiktig 
strategi för life science!
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Värdet av forskning
Faktablad och filmerMedicinsk forskning för hälsa

Rapport om värdet av forskning

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som 
på sikt kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade 
produkter, processer och behandlingsmetoder. Det gör 
att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och 
bota fler. Förutom att minska det lidande som sjukdom 
och ohälsa medför så ger även forskning och utveckling 
samhällsekonomiska vinster. 

Forska!Sverige arbetar aktivt med att uppmärksamma 
värdet av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Forska!Sverige har genom åren tagit fram tolv olika 
faktablad som visar på det stora värdet av medicinsk 
forskning för hälsa. Faktabladen täcker en rad olika 
sjukdomsområden och uppdateras kontinuerligt med 
nya forskningsrön. Se alla faktablad på nästa sida.  

Stiftelsen har även producerat 17 filmer på samma 
teman. Sedan 2014 har Forska!Sverige genomfört 
filmade intervjuer med nio forskare och åtta patienter.

Stiftelsen har tagit fram en rapport som beskriver 
samlade kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk 
forskning och utveckling i Sverige. Det beskrivs i form 
av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, 
exporttillfällen, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i 
forskning och utveckling. 

Vi måste visa nyttan av den 
forskning som drivs. Jag vill 
lyfta fram faktabladen från 
Forska!Sverige. Detta är ett 
klockrent exempel för att väcka 
oss politiker och få oss att inse 
vikten av att satsa på den här 
typen av investeringar som ju 
forskning är.

Betty Malmberg (M)
Riksdagsledamot "

"
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Faktablad om värdet av medicinsk forskning

Antibiotikaresistens Astma och allergi Cancer Demenssjukdomar

Diabetes Hjärt-kärlsjukdom Infektion och vaccin Neurologisk sjukdom

Osteoporos Precisionsmedicin Psykisk ohälsa Reumatisk sjukdom
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Filmer om värdet av medicinsk forskning

Antibiotikaresistens
Linus Sandegren, universitets-lektor vid 
uppsala Universitet 

Astma och allergi
Mirja Vetander, barnläkare och forskare 
vid Karolinska Institutet

Cancer
Marika Nestor, docent vid Uppsala 
universitet

Diabetes
Mikael Rydén, professor vid Karolinska 
Institutet

Hjärt-kärlsjukdom
Ulf Hedin, överläkare och professor vid 
Karolinska Institutet

Alzheimers
Kaj Blennow, professor vid Göteborgs 
universitet

Ledgångsreumatism
Anca Catrina, professor vid 
Karolinska Institutet

Psykisk ohälsa
Lars Jacobsson, professor vid Umeå 
universitet

Antibiotikaresistens
Anna Zorzet, strategisk rådgivare på 
React

Forskare berättar

Bakterierna har hunnit ikapp 
oss... Forskning behövs 
för att lösa problemet med 
antibiotikaresistens. 

Linus Sandegren
Universitetslektor vid        
Uppsala universitet

"" Det finns mycket att vinna på 
att satsa på allergiforskning...
Tänk om vi i framtiden kan 
förhindra att allergier ens 
uppstår - det vore fantastiskt!

Mirja Vetander
Forskare vid Karolinska Institutet "

"
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Patienter berättar

Astma
Christer lever med svår astma

Cancer
Susanne drabbades av bröstcancer

Alzheimers
Agneta lever med Alzheimers sjukdom

Diabetes
Magnus lever med typ 1-diabetes

Hjärt- och kärlsjukdom
Ella föddes med ett allvarligt hjärtfel

Osteoropos
Siv lever med osteoporos

Reumatism
Birgitta lever med ledgångsreumatism

Psykos
Annika drabbades av psykossjukdom

Tack vare forskningen och 
medicinerna jag fick sitter jag 
här idag. Jag lever och jag 
mår bra. 

Susanne "" Jag är så tacksam att det 
finns ett stort fokus på 
demenssjukdomar och att så 
många av oss har fått hjälp.

Agneta 
Diagnosticerades med Alzheimers 
år 2003

""
Drabbades av bröstcancer år 2011
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Forska!Sveriges publikationer 

Opinionsundersökningar

Forska!Sverige har sedan år 2012 publicerat en årlig 
lägesrapport med statistik över statliga anslag till forskning 
och utveckling, utgifter för hälso- och sjukvården, antal 
kliniska prövningar samt skatteintäkter. Lägesrapporten 
ger ett samlat underlag för politiker och media med trender 
över tid samt internationella jämförelser inom medicinsk 
forskning och utveckling.  

Lägesrapporter

Politiska inspel

Forska!Sverige har sedan år 2012 genomfört en årlig 
opinionsmätning för att undersöka svenska folkets 
inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård. 
Vissa frågor är återkommande vilket ger jämförbarhet över 
tid. En del frågor delas också av våra systerorganisationer 
i USA, Kanada och Australien, för jämförelser. 

Opinionsundersökningarna är ett effektivt verktyg i 
stiftelsens kommunikation och utförs av Sifo. 

I samtal med Forska!Sverige

Forska!Sverige har genom åren bidragit med underlag och 
synpunkter till propositioner, remisser och betänkanden. 
Stiftelsen har även skrivit omfattande och konkreta inspel 
i olika frågor, inklusive förslag till en svensk life science-
strategi och valmanifest. 

I intervjuserien "I samtal med Forska!Sverige" träffar 
stiftelsen 32 politiker och aktörer som arbetar för att 
Sverige ska ligga i framkant gällande medicinsk forskning, 
utveckling och vård. Syftet är att ge en bild av deras 
drivkrafter och ambitioner för att Sverige ska bli en 
världsledande nation inom life science. 

Medicinsk forskning är avgörande 
för folks tro på framtiden.  

Maja Fjaestad
Statssekreterare hos socialminister 
Lena Hallengren ""



14 15

Forska!Sverige-dagen

2014 

2013

Den 26 september 2012 går den första Forska!Sverige-
dagen av stapeln i Tessinska palatset i Stockholm. 
Huvudtalare under dagen är utbildningsminister 
Jan Björklund (L). Tillsammans med talare från 
Storbritannien och ledande svenska politiker diskuteras 
en svensk, långsiktig life science-strategi.

2016

År 2014 äger Forska!Sverige-dagen rum på Uppsala 
slott. Temat för dagen är ”Gathering our brains” 
och under dagen får vi höra om nya framsteg inom 
hjärnforskningen. Huvudtalare är Helene Hellmark 
Knutsson (S), nyutnämnd minister för högre utbildning 
och forskning. 

Myntkabinettet i Stockholm är platsen för den fjärde 
upplagan av Forska!Sverige-dagen på temat "Utmaning 
hälsa - Sveriges roll som forskningsnation". Under dagen 
diskuteras bland annat innehållet i den kommande 
forskningspropositionen. Internationella talare berättar 
om strategier för att öka forskningskvaliteten. 

Forska!Sverige-dagen år 2013 arrangeras på Nordic 
School of Public Health i Göteborg. Huvudtalare 
för dagen är Leif Johansson, styrelseordförande 
för AstraZeneca, som talar om behovet av att öka 
investeringarna i medicinsk forskning för att behålla 
Sveriges välstånd. Under dagen diskuteras även 
hur Sverige ska kunna återta sin plats som ledande 
medicinsk forskningsnation.

På Forska!Sverige-dagen samlas stiftelsens grundare, styrelse, donatorer, Agenda-medlemmar samt särskilt 
inbjudna representanter från politik, myndigheter, akademi, näringsliv, sjukvård och patientorganisationer för en 
exklusiv konferens med inspirerande talare och konstruktiva diskussioner.

2012
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20192017

2018

År 2017 äger Forska!Sverige-dagen rum i Gamla 
Riksarkivet i Stockholm. Tema för dagen är "Ledarskap 
– hur kan stärkt ledarskap förbättra vården och göra 
Sverige konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och 
innovation?"   

2021

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi 
ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs 
för att Sverige ska kunna komma ikapp andra länder? 
Det är några av frågorna som står i centrum under 
Forska!Sverige-dagen år 2019 på Clustret i Gamla 
Stan. Under dagen presenteras bland annat den finska 
strategin för precisionsmedicin. Matilda Ernkrans, 
minister för högre utbildning och forskning, samt två 
statssekreterare är på plats för att delta i diskussionerna.

Forskningens betydelse för att bekämpa pandemin, 
förebygga hälsohot och förbättra våra liv. Det är ett 
ämne som står i fokus när riksdagens talman, tidigare 
partiledare och ministrar, riksdagsledamöter samt 
ledande forskare och life science-aktörer samlas i 
Sveriges riksdag den första december 2021. 

Presentationer och diskussioner om ”Artificiell intelligens 
som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i 
Sverige och vilka möjligheter finns?” Det är fokus på 
Forska!Sverige-dagen år 2018. Årets konferens äger 
rum på Myntkabinettet i Stockholm. 

* Forska!Sverige-dagen 2015 ersattes av en konferens där rapporten som "Agenda för hälsa och välstånd" tagit fram lanserades. 
** Forska!Sverige-dagen 2020 uteblev på grund av coronapandemin. 
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Utmärkelser genom åren

2014 års utmärkelser2012 års utmärkelser

2013 års utmärkelser

Professor Carl Borrebaek vid Lunds Tekniska Högskola 
tilldelas årets forskarutmärkelse för hans banbrytande 
forskning inom medicin och sitt stora entreprenörskap. 

Regionpolitiker Mats Eriksson (M) tilldelas årets 
politikutmärkelse för hans engagemang i frågor som rör 
klinisk forskning och kvalitet i vården. 

2016 års utmärkelser

Professor Catharina Svanborg vid Lunds universitet 
tilldelas årets forskarutmärkelse för hennes banbrytande 
forskning inom cancerfältet. 

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) tilldelas 
årets politikerutmärkelse för hennes beundransvärda 
engagemang och kraftfulla agerande inom 
forskningsfrågor.  

Professor Emmanuelle Charpentier tilldelas årets 
forskarutmärkelse för hennes upptäckt om mekanismen 
hos CRISPR-Cas9. 

Landstingspolitiker Anders Henriksson (S) tilldelas 
årets politikerutmärkelse för hans arbete för en 
kunskapsstyrd vård där medicinsk forskning utgör en 
självklar och central del. 

Tidigare statsminister Ingvar Carlsson tilldelas årets 
hedersutmärkelse för hans livslånga och framgångsrika 
engagemang i att lyfta forskningsfrågorna på den 
politiska agendan. 

Professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet 
tilldelas årets forskarutmärkelse för hans arbete med 
att öka kunskapen om varför människor drabbas av 
ledgångsreumatism. 

Utbildningsminister Jan Björklund (L) tilldelas årets 
politikerutmärkelse för att ha drivit igenom infrastruktur-
satsningar och forskningsanslag som förbättrar 
förutsättningarna för högkvalitativ medicinsk forskning i 
Sverige. 

Forska!Sverige delar varje år ut utmärkelser till forskare och politiker som utmärkt sig i sitt engagemang för att 
lyfta medicinsk forskning, innovation och patientnytta. Sedan år 2016 delas även en hedersutmärkelse ut. 
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2019 års utmärkelser2017 års utmärkelser

2018 års utmärkelser

Professor Mathias Uhlén vid KTH tilldelas årets 
forskarutmärkelse för hans arbete med att kartlägga 
människans proteiner.  

Regeringens samordnare för life science, Anders 
Lönnberg, tilldelas årets politikerutmärkelse för hans 
viktiga arbete i en roll som knyter samman politik, 
forskning, företag och vård.  

Professor Nina Rehnqvist vid Karolinska Institutet 
tilldelas årets hedersutmärkelse för hennes 
livslånga engagemang för medicinsk forskning och 
kunskapsbaserad vård. 

2021 års utmärkelser

Professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet 
tilldelas året forskarutmärkelse för forskningen som 
kartlagt den molekylära grunden för medfödda 
ämnesomsättningssjukdomar hos barn. 

Riksdagsledamoten Acko Ankarberg (KD) tilldelas 
årets politikerutmärkelse för hennes dedikerade och 
långsiktiga arbete med att förbättra vården.  

Professor Hans Wigzell tilldelas årets hedersutmärkelse 
för att med engagemang och ledarskap tagit nya grepp 
för att öka kvaliteten och nyttan av medicinsk forskning. 

Professor Matti Sällberg vid Karolinska Institutet 
tilldelas årets forskarutmärkelse för att på ett engagerat 
och outtröttligt sätt deltagit i arbetet med att bedöma, ge 
råd och informera om utvecklingen och bekämpningen 
av Covid-19. 

Vaccinsamordnare Richard Bergström tilldelas årets 
utmärkelse inom det politiska området för att ha axlat 
ansvaret för vaccintillgången för Sverige och hanterat 
många utmaningar för att säkerställa att befolkningen 
skulle kunna skydda sig mot covid-19. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva)
tilldelas en av årets hedersutmärkelser för arbetet med 
att ta hand om de svårast sjuka under pandemin. 

Pfizers forskningschef Mikael Dolsten tilldelas en av 
årets hedersutmärkelser för att ha lyckats ta fram ett 
effektivt vaccin mot covid-19 i samarbete med BioNTech. 

Professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet tilldelas 
årets forskarutmärkelse för hans idoga grundforskning 
och banbrytande upptäckt som lett fram till nya 
läkemedel mot migrän.

Riksdagsledamoten Betty Malmberg (M) tilldelas 
årets politikerutmärkelse för hennes betydelsefulla 
och uthålliga arbete för att stärka Sverige som 
forskningsnation. 

Professor Kjell Asplund vid Umeå universitet tilldelas 
årets hedersutmärkelse för hans trygga navigering och 
praktiska klokskap i komplexa utmaningar som bland 
annat rör etik och lagar inom vård och forskning. 
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Agenda för hälsa och välstånd
Forska!Sveriges förening "Agenda för hälsa och välstånd" samlar 34 organisationer från akademi, vård, 
näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer. Medlemmarna samarbetar långsiktigt 
för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Grunden för samarbetet 
lades år 2014 när Forska!Sverige bjöd in till att delta i ett projekt om att tillsammans göra ett gediget inspel 
till en life science-strategi. De 25 deltagande organisationerna utarbetade fyra målområden och 14 konkreta 
åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. När 
projektet var klart ville deltagarna fortsätta samarbetet och därmed skapades medlemsföreningen år 2015. Då 
utvidgades även antalet medlemmar, men med regeln att det ska vara balans mellan olika typer av aktörer. 

Våra mål
Excellent forskning  
och utbildning
– en förutsättning för välfärd 
och konkurrenskraft.

– ett väl fungerande system 
som gör att patienten får del 
av innovationer.

– som underlättar insamling, 
användning och delning av 
data för att förbättra hälsa.

– som lockar både små och 
stora företag att bedriva 
forskning, utveckling och 
produktion i Sverige.

Ett internationellt  
konkurrenskraftigt  
näringslivsklimat

En kvalitetsdriven vård  
med patienten i fokus

En nationell struktur för 
forskning och kvalitets- 
utveckling

Hälsa och  
välstånd

Vår vision år 2030

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger
Med starka och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, 
vetenskaplighet och excellens.  

Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvården tack vare att kompetens 
omsätts i praktiken
Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och 
innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant. 
Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera relevant information bidrar till en unik nationell plattform 
för forskning och kvalitetsutveckling. Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för 
patientnära studier. 

Sverige är en magnet för life science-investeringar
Med sin innovativa och dynamiska miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är 
Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen. 
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”Agenda för hälsa och välstånd” är ett unikt samarbete. 
Vi, 34 organisationer som representerar akademi, hälso- 
och sjukvård, professions- och patientorganisationer och 
näringsliv, arbetar tillsammans under Forska!Sveriges 
ledning för att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige. Vi 
har varje år fokus på ett aktuellt ämne, de senaste två åren 
har vi arbetat kring klinisk forskning respektive  forskning 
och utveckling för att kunna hantera framtida hälsohot. 
Under år 2022 är fokus på precisionshälsa. När vi med 
vår unika sammansättning av medlemmar samlas kan vi 
belysa frågorna från många olika håll och kan lätt länka till 
pågående nationella initiativ, projekt och utredningar. Detta 
gör våra föreslagna åtgärder konkreta och realistiska. Förslag 
för aktörer på alla nivåer i Sverige att arbeta vidare på och 
något vi alla kan ta med oss tillbaka till våra respektive 
organisationer. 

Möjligheten att träffa representanter från alla 
medlemsorganisationer, utbyta erfarenheter, lära av och 
med varandra är något som jag, och jag vet många med 
mig, uppskattar mycket med arbetet i ”Agenda för hälsa och 
välstånd”. De senaste två åren har det mesta varit digitalt, och 
vi har lyckats med det också. Men nu ser jag fram emot att 
fortsätta vårt arbete även med möten IRL. 

Tobias Alfvén 
Ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd”

Ordförande har ordet

Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan                                        och:
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Lansering av "Agenda för hälsa och välstånd" 

1. Excellent forskning och utbildning
Inledningstalare: Anders Hamsten, rektor vid Karolinska 
Institutet
Presentation av förslag: Lena Gustafsson, rektor vid 
Umeå universitet
Samtal med: Helene Hellmark Knutsson (S), minister för 
högre utbildning och forskning
I panelen: Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin, 
Eva Tiensuu Janson, dekanus vid Uppsala universitet, 
Frida Lawenius, samhällspolitisk chef på Naturvetarna och 
Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet

3. Nationell struktur för forskning
Inledningstalare: Bengt Westerberg, särskild utredare för 
registerbaserad forskning
Presentation av förslag: Johan Dabrosin Söderholm, 
dekanus vid Hälsouniversitetet i Linköping
Samtal med: Agneta Karlsson, statssekreterare för 
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor
I panelen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten,  
Göran Petersson, professor vid Linnéuniversitetet, Stefan 
Jacobson, VD på Danderyds sjukhus och Inger Ros, 
ordförande för Riksförbundet HjärtLung 

Agenda för hälsa och välstånd
Den 6 maj 2015 anordnas den första konferensen 
med "Agenda för hälsa och välstånd". Tre ministrar, 
statssekreterare, nya samordnaren för life science 
och över 400 deltagare samlas för att diskutera vägen 
framåt för svensk life science. Anna Nilsson Vindefjärd 
talar om "Agenda för hälsa och välstånd" - ett unikt 
samarbetsprojekt om prioriterade åtgärder inom ramen 
för fyra målområden. Moderator är Ulrica Sehlstedt från 
Arthur D. Little.  

2. En kvalitetsdriven vård
Inledningstalare: Thomas Berglund, VD på Capio
Presentation av förslag: Anders Sylvan, 
landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting 
Samtal med: Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- 
och idrottsminister 
I panelen: Tomas Movin, VD på Södersjukhuset, 
Ingemar Gladh, medicinsk chef på GHP, Kerstin Nilsson, 
ordförande för Svenska Läkaresällskapet och Kerstin 
Holmberg, vice ordförande för Nätverket mot cancer  
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4. Konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Kunskap är grunden för svensk konkurrenskraft. 
Det är temat när Mikael Damberg (S), närings- 
och innovationsminister, intervjuas av Carl Johan 
Sundberg, ordförande för Forska!Sverige. 

Det här initiativet ni har tagit 
är väldigt gott, det handlar 
mycket om samverkan och 
en kraftsamling.

Mikael Damberg (S)
Närings och innovationsminister 
år 2014–2019 ""

"
"

Det handlar om att med de 
erfarenheter som finns på 
plats, och som jag tycker 
Agenda-arbetet gör en 
bra sammanfattning av, 
naturligtvis göra verkstad.

Gabriel Wikström (S)
Folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister år 2014–2017 "

"

Minnesvärda citat från dagen
Inledningstalare: Carola Lemne, VD på Svenskt 
Näringsliv
Presentation av förslag: Anders Blanck, VD på LIF – de 
forskande läkemedelsföretagen
Samtal med: Anders Lönnberg, nationell samordnare för 
life science
I panelen: Gunnar Ahlberg, affärsutvecklare på 
Praktikertjänst, Eugen Steiner, partner på HealthCap, Lena 
Heldén, ansvarig för innovationsfrågor på Teknikföretagen 
och Ulrika Lindstrand, vice ordförande för Sveriges 
Ingenjörer

Minister för högre utbildning och forskning
år 2014–2019 

Vi ska utgå från allt det som 
finns instoppat och göra en 
dagordning av det och sedan 
försöka förverkliga så mycket 
som möjligt.

Anders Lönnberg
Regeringens samordnare för life 
science år 2015–2018  

""

De fyra förslagen inom mål-
området "Excellent forskning 
och utbildning" är väldigt 
viktiga inspel. Både för den 
forskningspolitiska propositionen 
och för arbetet kring life science-
strategin.

Helene Hellmark Knutsson (S)
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Under våren träffas medlemsorganisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" på ett årsmöte som efterföljs 
av mingel, middag och underhållning. På hösten träffas alla medlemmar på det årliga strategimötet för att 
diskutera föreningens strategiska inriktning och kommande verksamhetsår. 

Årsmöten och strategimöten

Årsmöten Strategimöten
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Medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" träffas varje år för att tillsammans göra nulägesanalyser och 
arbeta fram konstruktiva åtgärdsförslag som kan stärka medicinsk forskning, företagande och vård. Arbetet 
under dessa workshops mynnar sedan ut i rapporter med konkreta åtgärdsförslag och handlingsplaner som 
överlämnas till politiker och andra centrala beslutsfattare. 

Workshops

Tack till 
Arthur D. Little och Ulrica Sehlstedt 
som är probono-donator för föreningens 
workshops.
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Under Forska!Sveriges ledning bidrar "Agenda för hälsa och välstånd" kontinuerligt med analyser och 
åtgärdsförslag för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige. Under 
år 2015 publicerades den första rapporten innehållandes fyra målområden, 14 konkreta åtgärdsförslag och 
handlingsplaner. Därefter har ytterligare sex rapporter publicerats. 

Agenda-rapporter

20162015 2017 2018

2019 20212020

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 på Näringsdepartementet och ledamot i styrgruppen för life science-strategin 
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Möten med beslutsfattare

År 2016 överlämnas rapporten "Hur får Sverige ut mer av 
varje forskningskrona?". Forska!Sverige och föreningen 
"Agenda för hälsa och välstånd" träffar bland annat Helene 
Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och 
forskning, Agneta Karlsson, statssekreterare för folkhälso-, 
sjukvårds- och idrottsfrågor samt Anders Lönnberg, 
nationell samordnare för life science. 

Våren 2019 har Forska!Sverige och Agenda-gruppen 
möten med politiker och centrala beslutsfattare för att 
diskutera en rapport om precisionsmedicin. Gruppen 
träffar bland annat Jenni Nordborg, regeringens 
samordnare för life science, Maja Fjaestad, 
statssekreterare på Socialdepartementet, Stina Billinger, 
statssekreterare på näringsdepartementet och Gunilla 
Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet. 

Våren 2018 överlämnas rapporten "Vårddata - Hög tid att 
agera" till flera politiker och tjänstemän. Forska!Sverige 
och föreningen "Agenda för hälsa och välstånd" har 
bland annat möten med Maja Fjaestad, statssekreterare 
på Socialdepartementet, och Jenni Nordborg som leder 
arbetet på life science-kontoret.

Stiftelsen och en delegation från "Agenda för hälsa och 
välstånd" träffar även politiker och regionsledare från 
Region Skåne för att diskutera digitalisering av vårddata. 

Medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" har varje år haft möten med politiker och andra beslutsfattare 
för diskutera hur vi stärker medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige. Det har varit många konstruktiva 
samtal mellan beslutsfattare och representanter från akademi, vård, näringsliv och professions-, patient- och 
andra intresseorganisationer, baserade på föreningens rapporter. Några exempel nedan. 

År 2020 har Forska!Sverige och Agenda-gruppen 
möten med centrala beslutsfattare för att diskutera en 
rapport om klinisk forskning. Under året träffar gruppen 
bland annat Jenni Nordborg, regeringens samordnare 
för life science, Maja Fjaestad, statssekreterare på 
socialdepartementet och Emil Högberg, statssekreterare 
på näringsdepartementet. 
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Som uppföljning till Agenda-rapporterna granskas fortlöpande regeringens arbete med att stärka 
förutsättningarna för medicinsk forskning och dess tillämpning. Granskningen utgår från de fyra målbilder som 
medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" har enats om. Sedan 2016 har stiftelsen publicerat en årlig 
rapport för att synliggöra vad regeringen har gjort och vilka åtgärder som kvarstår. Granskningsrapporten är 
ett viktigt verktyg eftersom arbetet med att utvärdera regeringens politik är av stor betydelse för den framtida 
politiken på området. 

Granskningsrapporter

2016 20182017 2020

Forska!Sverige anordnar årliga riksdagsseminarier tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och 
forskare (RIFO). Under dessa seminarium samlas riksdagsledamöter och forskare för konstruktiva samtal om 
hur vi kan stärka det svenska life science-systemet. Granskningsrapporten är utgångspunkt för samtalen. 

""
Systematisk uppföljning och utvärdering 
är inte en politisk styrkegren måste jag 
erkänna så därför har rapporterna ett 
mycket stort värde. 

Betty Malmberg (M)
Riksdagsledamot

Riksdagsseminarier
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Konferenser och seminarier

Almedalen
Forska!Sverige har medverkat i Almedalen sedan år 2012. 
Stiftelsen har tillsammans med "Agenda för hälsa och 
välstånd" anordnat sju fullsatta seminarier. Vid stiftelsens 
egna seminarier deltar företrädare för de olika politiska 
partierna. Eventen samlar både politiker och aktörer från 
akademi, vård, patientorganisationer och näringsliv. 

Agenda-konferenser
Varje år anordnar "Agenda för hälsa och välstånd" ett 
seminarium för att presentera årets rapport. Vid dessa 
tillfällen deltar även politiska beslutsfattare. Ett par av 
dessa seminarier presenteras nedan. 

Våren 2018 arrangeras ett seminarium med utgångspunkt 
i rapporten "Vårddata – hög tid att agera”. Vid seminariet 
diskuterar talare från regering, landsting, vård, akademi, 
näringsliv och patientgrupper de konkreta åtgärdsförslag 
som ”Agenda för hälsa och välstånd” arbetat fram. 
Karolinska Institutet är värd för det fullsatta seminariet. 

Studiedag om life science
Hösten 2020 ordnar Forska!Sverige och Rifo en 
studiedag där riksdagsledamöter och forskare diskuterar 
medicinska framsteg och hur forskning i Sverige kan 
stärkas. Under dagen avhandlas bland annat behovet av 
lagändringar för att kunna dela vårddata, möjligheten till 
akademiska samarbeten med vården och vikten av den 
fria grundforskningen. 

Våren 2021 samlas ledande life-science aktörer, politiker 
och regeringens life-science samordnare för att diskutera 
den nya rapporten ”Medicinsk forskning och utveckling – 
en förutsättning för att hantera framtida hälsohot.” Under 
dagen diskuteras hur vi kan ta vara på erfarenheterna från 
pandemin och vilka åtgärder som behövs för att stå bättre 
rustade inför framtida hälsokriser.     

Vetenskaplig metod och forskning 
är den enda lösning vi har på det 
kommande decenniets problem. 

Anders Ekholm
Senior rådgivare vid Institutet för 
Framtidsstudier ""
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"Agenda för hälsa och välstånd" i media
Föreningen "Agenda för hälsa och välstånd" kan med sin breda medlemsbas från akademi, vård, näringsliv,
professions-, patient-, -och andra intresseorganisationer bidra med ett helhetsperspektiv i viktiga frågor. 
Föreningen är en stark röst i den svenska debatten om medicinsk forskning, företagande och vård. 
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Forska!Sverige 2010–2021 

Forska!Sveriges tillkomst
Den ursprungliga idén till att starta Forska!Sverige 
kommer från Hans Bergström som blivit inspirerad av 
Research!America och såg ett behov av en liknande 
kraft i Sverige. Anna Nilsson Vindefjärd var överens med 
Hans Bergström om det svenska behovet och började 
förverkliga idén i samspel med andra engagerade 
personer. Hösten 2009 utformas en strategi och grunden 
läggs för det som ska bli Forska!Sverige.  

Grundande av Forska!Sverige
Forska!Sverige stiftades formellt år 2010 genom ett 
upprop där 64 välkända personer, från alla delar av 
samhället, skrev på målet om att göra medicinsk forskning 
till en högre nationell prioritet (se hela listan på sida 53). 
 
Hösten 2010 undertecknas förordnande och stadgar för 
Forska!Sverige och en styrelse utses där Carl Johan 
Sundberg väljs till ordförande. Det kommande halvåret 
upprättas en organisatorisk struktur, skattestatus, avtal 
med revisorer, en budskapsplattform samt en hemsida. 

Generalsekreterare utses
När stiftelsen Forska!Sverige bildas utser styrelsen Anna 
Nilsson Vindefjärd till generalsekreterare. Anna Nilsson 
Vindefjärd tillträder formellt juli 2011 med uppdrag att 
leda och ansvara för stiftelsens arbete. Den tidigare 
arbetsgivaren, LIF - de forskande läkemedelsbolagen, 
donerar Annas tid under en 3-årsperiod för att hon ska 
kunna fokusera på arbetet med stiftelsen. Anna lämnar 
därmed helt LIF och börjar arbeta med att hitta finansiering 
och bygga upp stiftelsens verksamhet. 

Forska!Sverige har verkat för hälsa och välstånd i över elva år. Stiftelsens arbete har haft stor påverkan på 
politiska beslut och förutsättningarna för medicinsk forskning och dess tillämpning. I detta kapitel återges 
stiftelsens resa från att den formellt stiftas år 2010 till jubileumsfirandet år 2021. 

Grundande och uppstart

t.v. Torsten Wiesel, en av tre svenska Nobelpristagare i medicin 
som står bakom stiftelsen, i sällskap med Mats Ulfendahl, då 
professor vid Karolinska Institutet. t.h. Carl Johan Sundberg. 

Behovet av en organisation som Forska!Sverige med det 
angivna syftet att ”Göra medicinsk forskning för hälsa till 
en högre nationell prioritet” var stort och kändes självklart 
när jag blev involverad 2010.

Men det som i efterhand kan uppfattas som självklart är 
det inte förrän visionära och drivna personer förverkligar 
det ännu inte existerande. De som främst äras bör är 
initiativtagaren Hans Bergström för stiftelsens tillblivelse 
och generalsekreteraren Anna Nilsson Vindefjärd för att 
Forska!Sverige på ett fåtal år etablerades som en central, 
trovärdig och omistlig aktör. 

Jag är mycket tacksam över att ha fått verka som 
stiftelsens förste ordförande och i den rollen fått 
möjligheten att bidra till att öka medvetenheten om den 
stora betydelsen av medicinsk forskning och innovation 
för hälsa och välstånd.

Carl Johan Sundberg
Styrelseordförande för Forska!Sverige år 2010-2017

Stiftelsens första ordförande har ordet

t.v. Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. 
t.h. Mary Woolley, President Research!America, Hans Bergström, 
initiativtagare Forska!Sverige 
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Utveckling av åtgärdsförslag
Under det första verksamhetsåret utvecklar Forska!Sverige 
de första åtgärdsförslagen. Förslagen är primärt riktade till 
propositionen om forskning och innovation. 

Forska!Sverige sammanställer även ett faktaunderlag om 
läget för medicinsk forskning och life science i Sverige. 

Möten med beslutsfattare
Anna Nilsson Vindefjärd har under året flera möten med 
beslutsfattare. Hon träffar bland annat Peter Honeth, 
statssekreterare på Utbildningsdepartementet och Håkan 
Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. 

Möten med aktörer inom life science
Under året genomförs ett 30-tal möten med centrala 
aktörer inom life science för att presentera stiftelsen och 
identifiera gemensamma intresseområden. Utöver detta 
deltar generalsekreteraren på ett 20-tal konferenser 
på temat life science, forskning, hälsa och näringsliv, 
däribland Research!Americas årsmöte i Washington D.C. 

Workshops och seminarier 
Forska!Sverige arrangerar och deltar i flera evenemang 
under året. I maj är stiftelsen samarrangör av workshopen 
"Akademi, industri och institut i samverkan". Bland 
samarrangörerna finns bland andra Vinnova, Lif och 
Sveriges Ingenjörer. 

Sommaren 2011 är Forska!Sverige inbjuden som talare 
under Almedalsveckan. I november är Forska!Sverige 
samarrangör av kunskapsseminariet "Mer hälsa för 
pengarna genom kvalitetsjämförelser och snabbare 
utvärdering av innovationer". 

Verksamhetsåret 2011

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Deltagande på Almedalsveckan
• Publicering av debattartiklar

Under året donerade LIF, Praktikertjänst, Philips och Elekta tillsammans 500 000 till verksamheten.
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Verksamhetsåret 2012
Opinionsundersökning
Forska!Sverige ger Sifo i uppdrag att utföra en 
opinionsmätning för att undersöka svenska folkets 
inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård. 

Överlämnande av underlag
Forska!Sverige överlämnar i början av år 2012 underlag till 
regeringen inför forskningspropositionen. I en debattartikel 
i Dagens Nyheter samlar stiftelsen en rad tunga 
aktörer, däribland tidigare statsminister Ingvar Carlsson. 
Budskapet är att Sverige måste fördubbla den statliga 
finansieringen till medicinsk forskning.

Premiär för Forska!Sverige-dagen
År 2012 är det premiär för Forska!Sverige-dagen. 
Då samlas Forska!Sveriges grundare, styrelse, 
donatorer, Agendamedlemmar, samt särskilt inbjudna 
representanter från politik, akademi, näringsliv, sjukvård 
och patientorganisationer för en exklusiv konferens med 
inspirerande talare och kreativa diskussioner.

Under premiären medverkar nyckelaktörerna bakom 
Storbritanniens life science-strategi. Bland talarna 
återfinns även vice statsminister Jan Björklund (L), 
statssekreterare Håkan Ekengren (C), gruppledare 
Mikael Damberg (S), språkrör Åsa Romson (MP), 
finansmarknadsminister Peter Norman (M), gruppledare 
Anders W Jonsson (C) och Richard Bergström (CEO för 
läkemedelsföretagens branschorganisation på europeisk 
nivå). 

Forska!Sveriges utmärkelser
I samband med Forska!Sverige-dagen delas det 
för första gången ut utmärkelser till forskare och 
politiker som utmärkt sig i sitt engagemang för att lyfta 
medicinsk forskning, innovation och patientnytta. Årets 
forskarutmärkelse går till professor Carl Borreback för 
hans banbrytande forskning inom medicin samt för sitt 
stora entreprenörskap. Årets politikerutmärkelse går till 
Mats Eriksson (M) för hans stora engagemang i frågor 
som rör klinisk forskning och kvalitet i vården. 

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, Capio, LIF, Praktikertjänst och Philips tillsammans 1 850 000 till verksamheten.

Opinionsundersökningen visar bland annat att 85 procent 
av befolkningen anser att regeringen bör satsa mer 
offentliga medel på medicinsk forskning. Mätningen 
visar också att över 90 procent av allmänheten anser 
att life science-industrin är den viktigaste branschen för 
Sveriges framtid, tillsammans med energiområdet.  



32 33

Utfrågning i riksdagen
Våren 2012 bjuder riksdagens näringsutskott in 
stiftelsen Forska!Sverige som talare på en TV-sänd 
utfrågning i riksdagen om "Framtiden för life science". 
Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd är på plats 
och beskriver nuläget för den kliniska forskningen och 
redogör konkreta åtgärder som kan förbättra situationen i 
Sverige. 

Lägesrapport
Forska!Sverige publicerar för första gången en rapport 
om det svenska forskningsläget som innehåller statistik 
över trenderna för investeringar i forskning och utveckling, 
kliniska prövningar, life science-företag och användningen 
av innovativa behandlingar i vården.  

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Samarrangör av workshop
• Deltagande på konferenser
• Deltagande på Almedalsveckan
• Grundarkrönikor 
• Debattartiklar 
• Kommentarer om regeringens 
budget och forskningsproposition

Under våren 2012 presenterar utbildningsminister Jan 
Björklund (L) nya satsningar på life sicence. Många av 
förslagen som presenteras fanns med i det underlag som 
Forska!Sverige överlämnat till forskningsminister Lars 
Leijonberg (L) tidigare samma år.    

Satsningar på life science

Strategi för life science

Rundabordssamtal om life science

Under våren meddelar också näringsminister Annie 
Lööf (C) att hon tar initiativ till en life science-strategi; en 
motsvarighet till Storbritanniens life science-strategi. Med 
tiden stod det klart att life science-strategin inte skulle 
vara en egen strategi utan vara inbakad i den nationella 
innovationsstrategin. 

Ökade satsningar på forskning och life science 

När Stefan Löfven (S) tillträder som partiledare för 
Socialdemokraterna bjuder han in Forska!Sverige 
som inledningstalare på partiets rundabordssamtal om 
life science. Det finns nu ett stort intresse från både 
regering och opposition att profilera sig inom life science. 
Löfven hänvisar till samtalet i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet den 17 april. 

Ett område vi särskilt lyfter är 
möjligheterna att skapa fler jobb inom 
det som brukar kallas life science.

Stefan Löfven (S)
Statsminister år 2014–2021 

"
Det är en forskningssatsning som 
aldrig förr skådats i Sverige.

Jan Björlund
Utbildningsminister år 2007-2014 ""

Ökad finansiering i propositionen
Regeringens forsknings- och innovationsproposition 
presenteras under hösten. Forska!Sverige får gehör för 
flera förslag. Viktigast i propositionen är satsningar på:

• Höjda basanslag 
• Nationell forskningsinfrastruktur 
• Nationell samordning av registerbaserad forskning  
• Fond för klinisk behandlingsforskning 
• Justerat avtal för ALF-medlen
• Test- och demonstrationsanläggningar
• Kommersialisering genom företagsfinansiering/rådgivning
• Investeraravdrag för investeringar i mindre företag 
• Sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent

"
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Verksamhetsåret 2013
Åtgärdsförslag för life science
I början av 2013 presenterar Forska!Sverige förslag på 
prioriterade åtgärder som ett första steg i en svensk life 
science-strategi. Stiftelsen träffar politiker och tjänstemän 
på departementen för att diskutera förslagen. 

I samband med detta medverkar Forska!Sverige i en 
debattartikel i Dagens Industri tillsammans med Olle Björk, 
generalsekreterare på Barncancerfonden och Göran 
Arrius, ordförande på Saco. Budskapet är att Sverige 
behöver en bred och långsiktig strategi för life science. 

Möten och konferenser
Utöver formella möten på departementen och med 
riksdagsledamöter har generalsekreteraren under året 
många informella kontakter för att föra ut Forska!Sveriges 
budskap och bidra med kunskapsunderlag. Under året 
deltar generalsekreteraren på ett 30-tal olika konferenser 
på temat life science, forskning, näringsliv och hälsa. 
Stiftelsen ordnar också en studieresa till Oxford för 
beslutsfattare. 

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Arrangör på Tillväxtdagarna
• Deltagande på konferenser
• Almedalsveckan
• Grundarkrönikor 
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning 

Forska!Sveriges strategi innehåller 
flera spännande, konkreta förslag 
för att få fart på den kliniska 
forskningen.

Ledare i Dagens Medicin 

" "

Forska!Sverige-dagen 2013

Almedalsveckan 2013

Avspark för den nationella innovationsstrategin 
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Samarbetsavtal

Ökade satsningar och nya samarbeten

Våren 2013 utformar Forska!Sverige ett samarbetsavtal 
med systerorganisationerna Research!America, Research 
Canada och Research Australia. Organisationerna delar 
målsättningen att medicinsk forskning ska bli en högre 
nationell prioritet i respektive land. Syftet med samarbetet 
är att dra nytta av varandras erfarenheter, strategier och 
nätverk.

Workshop med Socialdemokraterna
Socialdemokraterna bjuder in Forska!Sverige till 
partiets årliga strategihelg för att diskutera stiftelsens 
åtgärdsförslag. På begäran av Socialdemokraterna 
samordnar Forska!Sverige även en workshop om 
stiftelsens rapport om "Första stegen mot en nationell 
life science-strategi". Bland de medverkande finns 
Magdalena Andersson (S) och ledare från näringsliv, 
akademi, vård och patientorganisationer. 

Satsningar på life science
När Socialdemokraterna hösten 2013 presenterar delar av 
sin skuggbudget ligger fokus på innovation och satsningar 
inom life science och klimat. Stefan Löfven (S) påpekar 
att man bör se på forskning, näringsliv och vård som en 
helhet eftersom de i så hög grad är beroende av varandra. 
Det är en helhetssyn som Forska!Sverige efterfrågat. 

De föreslagna satsningarna på 
ökad långsiktighet och samverkan, 
samt ett politiskt helhetsperspektiv 
från forskning till patientnytta, är 
nödvändiga i nuläget.

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare på Forska!Sverige"

" Dagens forskning är morgondagens 
välfärd. Medicinsk forskning är ett av 
våra viktigaste framtidsområden.

Jan Björklund (L)
Utbildningsminister år 2007–2014  ""

Vi måste jobba med strategisk 
samverkan. Ska Sverige klara 
den globala konkurrensen så 
måste vi jobba ihop. Det finns få 
områden i svenskt näringsliv där 
det här är tydligare än inom life 
science.
 
Mikael Damberg (S)
Gruppledare år 2012–2014 "

"

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, Capio, LIF och Praktikertjänst  tillsammans 1 750 000 till verksamheten. 
Stiftelsen kan nu anställa personal på tillsvidare tjänst. Med två post-docs från Karolinska Institutet blev det möjligt att utöka verksamheten 
med  faktablad och filmer med mera. 
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Verksamhetsåret 2014
Värdet av forskning och innovation
År 2014 är det premiär för stiftelsens faktablad och 
filmer som ska visa "värdet av medicinsk forskning". De 
första faktabladen handlar om cancer, diabetes, hjärt-
kärlsjukdom och reumatisk sjukdom. 

Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, Vetenskapsrådet och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket medverkar i en referensgrupp. 

Faktabladen röner stor uppskattning hos politiker och 
aktörer inom life science. 

Samverkansprojekt tar form
Sommaren 2014 initierar Forska!Sverige ett samarbets-
projekt med anledning av regeringens planer på att 
utveckla en nationell strategi för life science. Det är 
startskottet på det som senare kommer att utvecklas till 
"Agenda för hälsa och välstånd". Syftet är att erbjuda en 
neutral plattform där aktörer i life science-systemet, med 
sina olika perspektiv, proaktivt kan samarbeta i policyfrågor 
och vidareutveckla åtgärdsförslag till en nationell strategi. 
Den ursprungliga gruppen består av 25 nyckelaktörer från 
akademi, vård, näringsliv och patientorganisationer. 

Bild eller illustration

Workshops med alla medlemmar
Deltagarna i samverkansprojektet träffas under fyra 
workshops för att diskutera åtgärdsförslagen. 
Under projektet görs en genomgång av över 200 
referensrapporter och intervjuer med olika nyckelaktörer.

Gruppens arbete resulterar i en omfattande rapport med 
14 konkreta åtgärdsförslag som kommer att överlämnas till 
politiker och departement för att snabba på genomförandet 
av en nationell strategi för life science. 

Bild eller illustration

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Arrangör på Tillväxtdagarna
• Deltagande på konferenser
• Almedalsveckan
• Grundarkrönikor 
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning 
• Ny hemsida 
• Remissyttrande SOU2013:87
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Stort genomslag för stiftelsens åtgärdsförslag
Samordning av life science

Forska!Sverige har sedan bildandet år 2010 
uppmärksammat behovet av en långsiktig, sammanhållen 
och nationell life science-strategi i Sverige. Budskapet 
hörsammas bland annat i en riksdagsdebatt år 2014 
där både näringsministern och en representant för 
Socialdemokraterna hänvisar till Forska!Sveriges 
rapporter. Näringsminister Annie Lööf meddelar att 
regeringen nu genomför flera av Forska!Sveriges förslag.

Gehör hos regering och opposition

Genomslag i debatten

Regeringen ger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på 
Patent- och registreringsverket, i uppdrag att samordna 
och stärka life science-sektorn i Sverige. Under fyra 
månader ska hon ha en dialog med akademi, näringsliv, 
hälso- och sjukvård och andra aktörer med koppling till 
branschen. Resultatet ska ligga till grund för en framtida 
life science-strategi. 

Åtgärdsförslagen från Forska!Sverige får stort gehör och 
syns i debatter i riksdagen, i riksdagsmotioner och i 
departementsunderlag. Förslagen får även stort genom-
slag i nationell och regional media. Forska!Sverige skrev 
bland annat en debattartikel i Expressen tillsammans med 
Hans Bergström, Alzheimerföreningen och sex forskare 
(varav tre nobelpristagare). 

Det handlar om att fortsätta stärka 
hälso- och sjukvårdssektorn vad gäller 
innovation som regeringen arbetar med. 
Det handlar om att titta på de förslag 
som Forska!Sverige lyfter fram.  

Annie Lööf (C) 
Partiledare och näringsminister 
år 2011-2014  

""
Nytt ALF-avtal
Under hösten undertecknas ett nytt ALF-avtal som 
innebär ett fördjupat samarbete mellan stat och landsting 
för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för 
utbildning och klinisk forskning. Den största förändringen 
mot tidigare avtal är att från och med år 2016 fördelas 
resurserna baserat på kvaliteten på den kliniska 
forskning som bedrivs baserat på bibliometriska kriterier. 
Resursfördelningsmodellen kommer därefter utvecklas 
ytterligare från och med år 2019 och då även bygga på 
expertbedömningar samt den kliniska betydelsen av 
forskningen. 

Det nya avtalet går i linje med Forska!Sveriges förslag. 

Vi måste ha en hälso- och sjukvård som 
är innovativ och öppen för interaktion, 
innovation och samverkan... En klar 
strategi och samordning är något som 
väldigt många efterfrågat inom life 
science-sektorn.   
 
Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör på Patent- och 
registreringsverket år 2008–2017       
och samordnare för life science 

"
"

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, Capio, LIF och Praktikertjänst  tillsammans 1 750 000 till verksamheten. I och 
med projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” tillförs också projektmedel från deltagande organisationer. 
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Verksamhetsåret 2015
14 förslag för en life science-strategi
Våren 2015 överlämnas rapporten "Agenda för hälsa 
och välstånd" till regeringen. Rapporten baseras på 
en genomgång av över 200 forskningsrapporter och 
utredningar som är relevanta för frågan om hur vi 
kan stärka Sveriges position inom fyra målområden: 
Excellent forskning och utbildning, en kvalitetsdriven 
vård med patientens i fokus, en nationell struktur för 
forskning och kvalitetsutveckling samt ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Baserat på 
den bakgrundsbeskrivningen och en utförlig analys 
presenteras 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner.  

Almedalsveckan 2015
Forska!Sverige arrangerar ett debatt- och mingelevent 
där politiker och aktörer från akademi, vård och 
näringsliv samlas för att ta del av de 14 åtgärdsförslag 
för life science som arbetats fram i projektet "Agenda 
för hälsa och välstånd". I politikerdebatten deltar 
riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M), Barbro 
Westerholm (L), Anders W Jonsson (C), Pernilla Gunther 
(KD) och Elisabeth Knutsson (MP) samt Anders Lönnberg, 
regeringens samordnare för life science. 

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Arrangör på Tillväxtdagarna
• Deltagande på konferenser
• Almedalsveckan
• Grundarkrönikor 
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning 
• Remissyttrande SOU 2015:64

Jag tror att om vi satte oss ner 
tillsammans och fokuserade på att 
lösa en nationell utmaning istället 
för att käbbla, så skulle det gå.

Barbro Westerholm (L)
Riksdagsledamot ""
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Ökad samverkan inom life science

Expertgrupp inom life science

Våren 2015 tillsätter den nya regeringen en nationell 
samordnare för frågor inom life science. Anders Lönnberg 
tilldelas uppdraget. Samordnaren ska stärka regeringens 
arbete med life science och stödja samverkan mellan 
forskningen, näringslivet samt hälso- och sjukvården. 

Samordnaren har redan vid tillträde ett gediget förslag som 
Forska!Sverige har tagit fram inom ramen för samarbetet 
inom "Agenda för hälsa och välstånd" att arbeta utifrån. 

Samordnare för life science

Sommaren 2015 tillsätter regeringen en expertgrupp 
inom life science som rådgivande organ till regeringens 
samordnare. Forska!Sveriges generalsekreterare Anna 
Nilsson Vindefjärd blir ledamot i expertgruppen.  

Långsiktigt samarbete formaliseras
Under året etableras "Agenda för hälsa och välstånd" 
formellt som en medlemsförening. Syftet är att under 
Forska!Sveriges ledning långsiktigt samarbeta för att 
förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, 
företagande och vård. Organisationen består vid start 
av 31 aktörer från från akademi, vård och näringsliv 
samt professions-, patient- och intresseorganisationer. 
Föreningen ambition är att bidra med väl underbyggda 
åtgärdsförslag till beslutsfattarna. 

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse och LIF tillsammans 1 400 000 till verksamheten. Projektet ”Agenda för hälsa 
och välstånd” blir till en förening och från och med år 2015 finansieras verksamheten både av medlemsavgifter och donationer.

Forska!Sverige för mig betyder 
faktiskt väldigt mycket, av det 
skälet att de har delvis samma 
uppgift som jag har, nämligen att de 
försöker nå överenskommelser över 
kompetensgränserna mellan akademi, 
näringsliv och sjukvård, och så att 
säga hjälper mig då genom att redan 
ha bearbetat en hel del av de ämnen 
som jag sedan kommer att ta upp på 
dagordningen.

Anders Lönnberg
Life science-samordnare år 2015–2018 

"
"
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Verksamhetsåret 2016
Sveriges roll som forskningsnation
Forska!Sverige-dagen 2016 samlar beslutsfattare från 
politik, näringsliv, akademi, vård och patientorganisationer 
för en diskussion om "Utmaning hälsa" och forskningens 
roll i att öka hälsan. Ministern för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson, presenterar vad vi 
kan förvänta oss av propositionen för forskning-, högre 
utbildning- och innovation. 

Inför Forska!Sverige-dagen medverkar Ingvar Carlsson, 
tidigare statsminister, i SVT:s Godmorron Sverige 
tillsammans med generalsekreterare Anna Nilsson 
Vindefjärd. 

Hur får Sverige ut mer av varje 
forskningskrona?
Medlemmarna i "Agenda för hälsa och välstånd" arbetar 
genom workshops fram en rapport om hur ska Sverige kan 
få ut mer av varje forskningskrona. Rapporten innehåller 
dessutom en vision för år 2025, beskrivningar av andra 
länders satsningar inom life science och konkreta exempel 
på värdet som forskning skapar i form av hälsa och 
ekonomisk tillväxt.

Rapporten presenteras i personliga möten med politiker 
och andra beslutsfattare. Nätverket träffar bland annat 
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre 
utbildning och forskning, Agneta Karlsson, statssekreterare 
på Socialdepartementet och Anders Lönnberg, 
regeringens samordnare för life science. 

Vision år 2025
Sverige är en global nyckelaktör inom life 
science som attraherar topptalanger 
Med starka och långsiktiga satsningar på 
utbildning och forskning ges stort utrymme för 
nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är föregångslandet inom hälso- och 
sjukvård tack vare att kompetens omsätts i 
praktiken   
Samspelet mellan akademi, företag, vård och 
befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning 
och innovation, och en hälso- och sjukvård i 
framkant.
Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera 
relevant information bidrar till en unik nationell 
plattform för forskning och kvalitetsutveckling. 
Forskare och företag lockas till Sverige som en 
ledande nation för patientnära studier.
Sverige är en magnet för life science-
investeringar 
Med sin innovativa och dynamiska miljö, i 
kombination med attraktiva förutsättningar 
för näringslivet, är Sverige en av de mest 
konkurrenskraftiga life science-nationerna i 
världen.

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Arrangör på Tillväxtdagarna
• Deltagande på konferenser
• Öppen utfrågning i riksdagen
• Almedalsveckan
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning 
• Inspel FoI-propositionen
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Ytterligare ett framgångsrikt år för Forska!Sverige

Premiär för statusrapporten

Regeringen presenterar en satsning på proteinforskning 
och biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet 
genomförs tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse, AstraZeneca och akademin. Syftet är att Sverige 
ska bli ett av de ledande länderna när det gäller utveckling 
och produktion av biologiska läkemedel. Programmet 
sträcker sig över åtta år och tillsammans uppgår de 
gemensamma satsningarna till närmare en miljard kronor. 

Forska!Sverige är mycket positiva och ser detta som ett 
viktigt steg för att stärka Sverige som life science-nation. 

Miljardsatsning på forskning

Förslagen får genomslag

År 2016 publiceras för första gången en statusrapport som 
sammanfattar den kartläggning av regeringens arbete som 
Forska!Sverige gör löpande inom de fyra målområdena. 

Innovationsperspektivgruppen

Föreningen "Agenda för hälsa och välstånd" får gehör för 
många av förslagen i sin rapport och samordnaren för life 
science driver flera av frågorna inom ramen för sitt arbete. 

Regeringen förändrar upplägget av statens riskkapital, 
ger upphandlingsmyndigheten i uppdrag att främja 
innovation och uppdrar åt Vetenskapsrådet att ge medel 
till klinisk forskning i samarbeten mellan hälso- och 
sjukvården, högskolesektorn och näringslivet, vilket ligger 
i linje med frågan om specialiserade forsknings- och 
behandlingscentra som drivs av ”Agenda för hälsa och 
välstånd”. Även frågan om ökat stöd till kvalitetsregister 
och biobanker får gehör av regeringen.

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson 
Vindefjärd blir år 2016 medlem i innovations- 
perspektivgruppen som är kopplad till regeringens 
nationella läkemedelsstrategi. Den fungerar som en 
samverkansplattform för att möjliggöra en jämlik, 
innovativ och säker läkemedelsbehandling.  

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, af Jochnick Foundation och LIF tillsammans 3 000 000 till verksamheten.

Tillsammans med RIFO genomförs det första riksdags-
seminariet där konstruktiva samtal äger rum baserat på 
rapportens analys.  

Almedalsveckan 2016
Forska!Sverige arrangerar ett fullsatt seminarium på 
temat "utmaning hälsa" där politiker och aktörer från 
akademi, vård och näringsliv samlas för att diskutera hur 
forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna. 
Forska!Sverige anordnar även ett seminarium om de 
svenska kvalitetsregistren tillsammans med Svensk 
Reumatologisk Förening och Svensk Reumatologis 
Kvalitetsregister.  
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Verksamhetsåret 2017
Almedalen 2017 – inför valet 
Inför valåret genomför Forska!Sverige en granskning 
av de politiska partiernas ambitioner för life science. Vid 
en paneldebatt i Almedalen presenterar regerings- och 
allianspartierna sina ambitioner med att stärka medicinsk 
forskning, företagande och vård. I panelen deltar Hans 
Rothenberg (M), Anders Lönnberg (S), Acko Ankarberg 
Johansson (KD), Jonas Eriksson (MP), Christer Nylander 
(L) och Fredrik Christensson (C).

March for science
Under året deltar Forska!Sverige i March for science för 
att hylla den fria vetenskapen. Manifestationen samlar 
över 2500 deltagare och avslutas med tal av politiker 
och forskare. Forska!Sverige producerar i samband 
med detta ett 20-tal filmer med politiker, forskare och 
näringslivsprofiler som sprids via sociala medier. 

År 2017 blir Forska!Sveriges generalsekreterare  
medlem i det nationella rådet för Vision e-hälsa 2025. 
Den gemensamma visionen är att Sverige år 2025 ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor 
att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Vision e-hälsa 2025

Forska!Sverige anordnar även ett seminarium om 
specialiserade forsknings- och behandlingscentra. Anna 
Wedell, professor vid Karolinska Institutet, delar med sig 
av sina erfarenheter. I panelen deltar Anders Henriksson, 
SKL, Anders Lönnberg, regeringens life science-
samordnare, Malin Parkler, VD på Pfizer och Sofia 
Palmquist, VD på Capio S:t Görans sjukhus. 

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Almedalsveckan
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Statusrapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning
• Faktablad om astma och allergi

Under hösten anordnar stiftelsen ett seminarium om 
e-hälsa i Australien och Sverige i samarbete med 
Socialdepartementet och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Rachel De Sain, Executive general 
manager vid Australian Digital Health Agency presenterar 
Australiens nya nationella satsning på digital hälsa. 

Möten och seminarier
Forska!Sverige genomför under året flera aktiviteter för 
att uppmärksamma betydelsen av medicinsk forskning för 
hälsa och välstånd. Stiftelsen publicerar en statusrapport 
för år 2017 och genomför ett seminarium i riksdagen 
tillsammans med RIFO.  

Föreningen "Agenda för hälsa och välstånd" har flera 
workshops och möten med beslutsfattare. Forska!Sverige 
presenterar även sin årliga lägesrapport som visar att 
nedgången i forskningsinvesteringar är bruten.  
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Forska!Sverige sätter avtryck i politiken

Forska!Sverige lyfter i en debattartikel flera områden där 
universiteten behöver ges bättre möjligheter. Det handlar 
bland annat om ökade basanslag, möjlighet att bygga 
upp en förmögenhetsbas och rimliga hyressystem. Efter 
publiceringen efterfrågar Akademiska hus ett möte med 
Forska!Sverige för att diskutera utmaningarna som lyfts i 
debattartikeln. 

Möte med Akademiska hus

Ökade investeringar i forskning Gehör för åtgärdsförslag
Forska!Sveriges övergripande budskap är att de 
statliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt bör 
fördubblas och motsvara fyra öre per vårdkrona. Sedan 
start har stiftelsen visat på värdet av investeringar i 
forskning och i internationellt jämförande statistik. 

Arbetet med rapporter, debattartiklar och möten bidrar 
sannolikt till en ökningstakt i statens årliga satsningar på 
medicinsk forskning mellan år 2015 och år 2017. 

Många av åtgärdsförslagen i rapporten "Agenda för 
hälsa och välstånd" drivs vidare av samordnaren för 
life science och återfinns i propositioner, motioner och 
interpellationer. Den största framgången är att regeringens 
forskningsproposition för år 2016 och statsbudgeten för år 
2017 innehåller ett stort antal av föreningens förslag. 

Forska!Sverige har på kort 
tid satt avtryck i politiken som 
få andra organisationer. Bara 
att bocka av i Moderaternas 
motion om livsviktiga näringar. 

Hans Rothenberg (M)
Riksdagsledamot ""

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, af Jochnick Foundation och LIF  tillsammans 3 000 000 till verksamheten.

Regeringen tar flera initiativ inom områden som ligger i 
linje med de åtgärdsförslag som stiftelsen och föreningen 
driver; klinisk forskning, digitaliseringsmyndighet för 
samordning, utredning om onödig lagstiftning som 
försvårar digital utveckling och samverkan, översyn av 
vårdens ersättningssystem samt beslut om utvärdering 
av klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalen och 
ackreditering av universitetssjukvård.

Många av förslagen från Forska!Sverige plockas även 
upp av allianspartierna i deras motionsarbete. Stiftelsens 
analyser och åtgärdsförslag används dessutom av andra 
aktörer, som exempelvis Entreprenörsutredningen och 
Nationella innovationsprogrammet SweLife.
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Verksamhetsåret 2018
Valmanifest och valenkät
Inför valet år 2018 uppmanar Forska!Sverige de politiska 
partierna att ta ett långsiktigt ansvar för att investera i 
medicinsk forskning, möta utmaningarna i vården samt 
öka befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Stiftelsen 
uppmanar partierna att utlova en nationell kraftsamling för 
att modernisera vården genom ny teknik och utveckla en 
infrastruktur som underlättar insamling, användning och 
delning av hälsodata. 

Inför valet genomför Forska!Sverige även en enkät 
med riksdagskandidaterna. Valenkäten visar att åtta av 
tio riksdagskandidater tycker att det är mycket viktigt 
att Sverige blir världsledande på medicinsk forskning. 
Hälften av alla riksdagskandidater stödjer Forska!Sveriges 
ambition om att öka investeringarna i medicinsk forskning 
från två till fyra öre per vårdkrona.  

Politikerdebatt i Almedalen
Forska!Sverige genomför en enkätundersökning 
med riksdagspartierna som visar att det finns en 
blocköverskridande enighet om flera frågor av stor vikt 
för framtidens vård, medicinsk forskning och life science-
industrin i Sverige. Stiftelsen arrangerar en politikerdebatt 
i Almedalen som förstärker den bilden. Alla partier är 
överens om att det krävs ökade investeringar i medicinsk 
forskning och bättre förutsättningar för samverkan och 
innovation.     

Kända röster om Forska!Sverige
Forska!Sverige lanserar under året en film om stiftelsen 
av Staffan Hildebrandt. I filmen medverkar bland annat 
Helene Hellmark Knutsson, dåvarande minister för högre 
utbildning och forskning, Carl-Henrik Hedin, ordförande för 
Nobelstiftelsen och Ingvar Carlsson, tidigare statsminister. 

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Moderator på Bioscience
• Almedalsveckan
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Statusrapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning
• Inspel till FoU-propositionen
• Faktablad om demenssjukdomar 

Permanent life science-kontor
År 2018 meddelar regeringen att ett permanent kontor 
för life science ska inrättas för att åstadkomma bättre 
samordning och högre tempo i arbetet med att stärka 
Sverige som life science-nation. Kontoret ska ledas av 
Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova. 
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Ökade satsningar på vårddata och digitalisering

Ökade satsningar på digitalisering
Regeringens tre ministrar för hälsa, forskning och 
näringsliv aviserar att de vill satsa mer på digitalisering. 
I en debattartikel i Dagens Medicin lyfter ministrarna 
även behovet av fler kliniska prövningar och en ökad 
innovationstakt i hälso- och sjukvården. De lyfter också 
fram att kvalitetsregister och biobanker måste kunna 
utnyttjas bättre av industrin och akademisk forskning. 
Regeringens satsningar ligger i linje med Forska!Sveriges 
uppmaningar. 

Sverige har inte något annat val 
än att öka investeringarna och 
innovationstakten om vi ska kunna 
tackla framtidens hälosutmaningar 
och behålla en konkurrenskraftigt 
life science-sektor. 

Regeringens ministrar för hälsa, 
forskning och näringsliv år 2018 "

"

Årets workshops med "Agenda för hälsa och välstånd" 
fokuserar på vårddata. Resultatet är rapporten "Vårddata 
– hög tid att agera" som identifierar flera flaskhalsar 
för synkroniserad data. Det saknas exempelvis en 
sammanhållen strategi för vårddata och råder osäkerhet 
kring juridik och policy. Med hjälp av synkroniserad 
vårddata kan man uppnå ökad kvalitet och effektivare 
sjukvård. Under våren 2018 presenterar Forska!Sverige 
olika förslag för att öka och underlätta insamlingen 
och användningen av vårddata för att göra vården mer 
jämlik. Med Karolinska Institutet som värd arrangeras ett 
seminarium på temat med experter och politiker.  

Vårddata – hög tid att agera

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, af Jochnick Foundation och LIF  tillsammans 3 000 000 till verksamheten.

Skulle vi kunna bli överens om att få 
ett nationellt ledarskap för vårddata 
och sen få landstingen med oss, 
så kunde vi få samlad vårddata i 
Sverige mycket snabbare.

Helene Hellmark Knutsson (S)
Minister för högre utbildning och forskning
år 2014–2019 

""

När Forska!Sverige publicerar statusrapporten för 2018 i 
slutet av året kan stiftelsen notera att regeringen har fattat 
flertal beslut i linje med rapportens åtgärdsförslag. Artificiell intelligens i fokus under 

Forska!Sverige-dagen
Den 28 november träffas beslutsfattare från 
politik, akademi, vård, patientorganisationer, 
professionsförbunden och näringsliv för att diskutera 
artificiell intelligens som verktyg för hälsa. 
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Verksamhetsåret 2019
Inspel till den nya regeringen
Den 21 januari tillträder den nya regeringen med Stefan 
Löfven (S). I samband med regeringsförklaringen 
skriver Forska!Sveriges generalsekreterare och 
styrelseordförande om fem konkreta förslag som den 
nya regeringen omedelbart kan prioritera i en kommande 
budget utan större risk för politiska motsättningar.

Under hösten överlämnar Forska!Sverige ett inspel till 
den forskningspolitiska propositionen under ett möte med 
Matilda Ernkrans (S), ministern för högre utbildning och 
forskning. Inspelet syftar till att skapa bättre förutsättningar 
för att Sverige ska vara en världsledande forskningsnation.

Fokus på precisionsmedicin
Efter vinterns workshops presenterar "Agenda för hälsa och 
välstånd" en ny rapport med fokus på precisionsmedicin. 
Analys och uppdatering av åtgärdsförslag utgår från en 
övergång till precisionsmedicin. 

Forska!Sverige genomför år 2019 flera aktiviteter 
för att uppmärksamma precisionsmedicin. Under 
Almedalsveckan arrangerar stiftelsen ett seminarium på 
temat "Precisionsmedicin: dags för Sverige att ta steget på 
riktigt?". Senare under hösten anordnas Forska!Sverige-
dagen med tema precisionsmedicin. Det publiceras 
även ett faktablad som beskriver det stora värdet av 
precisionsmedicin. 

Möten med beslutsfattare
Lanseringen av rapporten efterföljs av möten med 
politiker och beslutsfattare. Föreningen träffar bland 
annat Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life 
science, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande 
i socialutskottet, Gunilla Svantorp (M), ordförande i 
utbildningsutskottet, Stina Billinger, statssekreterare på 
näringsdepartementet och Maja Fjaestad, statssekreterare 
på socialdepartementet. 

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Moderator på FOKUS Patient
• Almedalsveckan
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Statusrapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning
• One-pager om precisionsmedicin

Viktiga beslut i riksdagen
En enig riksdag fattar beslut om att staten ska ansvara för 
att Sverige får gemensamma standarder för journaler och 
kvalitetsregister samt att se över patientlagen. 
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En nationell strategi för life science 

Sverige ska vara en ledande 
forskningsnation, inte minst 
inom områden som hållbara 
städer, life science, transport 
och biobaserad ekonomi och 
utbildning.

Stefan Löfven (S) 
Statsminister år 2014–2021 

""

Centerpartiet anser att det är 
viktigt att svensk forskning 
och svenska lärosäten kan 
hävda sig i den internationella 
konkurrensen. 

Annie Lööf (C)
Partiledare för Centerpartiet ""

År 2019 presenterar regeringen en nationell strategi för life 
science. Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson 
Vindefjärd har ingått i regeringens samverkansgrupp som 
bidragit till arbetet med strategin. Syftet med strategin 
är att tillsammans med hela life science-sektorn lägga 
grunden för fortsatta framsteg - för att förbättra hälsan i 
befolkningen, utveckla sjukvården och stärka Sveriges 
ekonomiska välstånd. Forska!Sverige har sedan starten 
arbetat för att få en nationell life science-strategi på plats 
och flera av stiftelsens och medlemsorganisationens 
åtgärdsförslag återfinns i strategin.

Nationell strategi för life science

I samtal med Forska!Sverige
I intervjuserien "I samtal med Forska!Sverige" träffar 
stiftelsen några av de politiker och aktörer som arbetar 
för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, 
utveckling och vård. I publikationen berättar 32 personer 
om sina drivkrafter och ambitioner för medicinsk 
forskning och utveckling i Sverige. Syftet är att ge en 
bild av de ambitioner som finns för att Sverige ska bli en 
världsledande nation. 

Under året donerade Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, af Jochnick Foundation och LIF  tillsammans 3 000 000 till verksamheten.

Ny rapport om värdet av forskning
I en ny rapport beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av 
medicinsk forskning och utveckling i form av hälsovinster, 
produktionsvinster, arbetstillfällen, export-intäkter, 
skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och 
utveckling. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till 
beslut om att öka investeringarna i medicinsk forskning 
och utveckling samt att genomföra strukturella åtgärder.
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Verksamhetsåret 2020
Klinisk forskning år 2030
På vårens workshops med "Agenda för hälsa och 
välstånd" görs analyser av förutsättningarna för klinisk 
forskning. Våren 2020 presenteras rapporten "Klinisk 
forskning år 2030". Rapporten innehåller vision och 
mål för år 2030, en nulägesanalys och tio prioriterade 
åtgärdsförslag och handlingsplaner. Förslagen är ett 
bidrag till regeringens life science-strategi och den 
kommande forskningspropositionen. 

Forska!Sverige producerar även en kortfilm om framtidens 
kliniska forskning. Filmen har sin utgångspunkt i rapporten 
"Klinisk forskning år 2030" och beskriver vilka möjligheter 
den medicinska forskningen för med sig. 

Möten och samverkan
Forska!Sverige träffar under året statssekreterare, 
riksdagsledamöter och andra beslutsfattare för 
att diskutera åtgärdsförslagen. Forska!Sveriges 
generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd fortsätter 
bidra till regeringens arbete för att stärka life science 
genom sitt engagemang i samverkansgruppen.  

Stiftelsen startar under året ett kommunikatörsnätverk 
inom "Agenda för hälsa och välstånd". 

Studiedag om life science
Hösten 2020 arrangerar Forska!Sverige en life 
science-dag i samarbete med RIFO. Riksdagspolitiker 
och medicinska forskare samlas för att samtala om 
förutsättningarna för medicinsk forskning i Sverige. Under 
dagen avhandlas bland annat behovet av lagändringar 
för att kunna dela vårddata, möjligheten till akademiska 
samarbeten med vården och vikten av den fria 
grundforskningen. 

Genom att driva klinisk forskning 
integrerad i vården kan vi skapa 
förutsättningar för precisionsmedicin, 
det vill säga rätt behandling, till rätt 
person, vid rätt tidpunkt. 

Anna Martling
Dekan vid Karolinska Institutet 
samt professor och överläkare vid 
Karolinska universitetssjukhuset

""
Satsningar på "Centres of Excellence"
Med anledning av de aviserade satsningarna på 
excellens-center sammanställer Forska!Sverige ett 
kunskapsunderlag om svenska och internationella 
satsningar på "Centres of Excellence" som beskriver 
framgångsfaktorer med mera. 
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Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Statusrapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning
• Faktablad om osteoporos

Nya satsningar i linje med stiftelsens förslag

Satsningar på precisionsmedicin

I FoI-propositionen år 2020 föreslås en finansiell 
förstärkning till forskning och innovation över fyra år med 
särskilda satsningar på bland annat precisionsmedicin, 
excellenscentra och forskningsinfrastruktur. Även 
våra förslag om en översyn av både ”Kliniska Studier i 
Sverige” och kompetensförsörjning får gehör, så också 
utvärdering av forskning inom hälso- och sjukvården. I 
propositionen föreslås också stärkta förutsättningar för 
att öka den andel Sverige får från EU:s forskningsbudget 
och utvidgad tidsgräns för skattelättnader för experter, 
forskare och andra nyckelpersoner samt förstärkning av 
FoU-avdraget.

Under våren får en särskild utredare i uppdrag av 
regeringen att se över hur forskningsinfrastrukturen kan 
utvecklas på nationell nivå. En enad riksdagsgrupp riktar 
även en skarp uppmaning till regeringen att riva ett antal 
hinder för digitalisering av hälso- och sjukvården. 

Gehör för åtgärdsförslagen

Sommaren 2020 aviserar Vinnova fortsatta satsningar 
på precisionsmedicin. Myndigheten ska tillsammans 
med regioner och universitet satsa 88 miljoner kronor 
på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine 
Sweden (GMS). Finansieringen ska bidra till fortsatt 
införande av precisionmedicin i hälso- och sjukvården 
och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten 
mellan näringsliv, vård och akademi. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys får ett uppdrag att analysera hur 
utvecklingen av och inom precisionsmedicin har påverkat 
och kommer att påverka hälso- och sjukvården. 

Fråga till Lena Hallengren 

Samordning av vårddata

Hösten 2020 ställer riksdagsledamoten Lotta Olsson 
(M) en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren 
(S) om nationellt samordnad datainsamling för hälso- 
och sjukvården. I skrivelsen hänvisar Lotta Olsson till 
Forska!Sveriges rapport från år 2015 och uppmanar 
socialministern att hörsamma stiftelsens inrådan om att 
skapa en nationell samordning av vårddata. 

Forska!Sverige uppmärksammar i en debattartikel behovet 
av en nationell samordning av hälso- och vårddata 
tillsammans med medlemmarna i "Agenda för hälsa och 
välstånd". Debattinlägget får mycket publicitet i såväl 
nationell och regional media som i branschpress. 

Med nationellt samordnade hälso- 
och vårddata skulle Sverige få 
bättre möjligheter att hantera 
pandemier och liknande hälsohot. 

Forska!Sverige och representanter 
från "Agenda för hälsa och välstånd"
Svenska Dagbladet 22 juli 2020

"
"

Under året donerade Thomas Eldered, Hans & Barbara Bergstroms stiftelse, af Jochnick Foundation och LIF  tillsammans 4 800 000 till 
verksamheten.

Vägen till Nobelpris
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 samband med att 
hon belönas med Nobelpriset publicerar Forska!Sverige 
en kort berättelse med kommentarer från personer som 
arbetade med att skapa den miljön. 
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Verksamhetsåret 2021

Året workshop med "Agenda för hälsa och välstånd" sker 
digitalt och fokus är hur möjligheterna att bedriva och dra 
nytta av medicinsk forskning har sett ut under pandemin. 
En samlad bild av lärdomarna presenteras i en rapport 
till regeringen med tio konkreta förslag för att Sverige ska 
kunna stå bättre rustat inför nästa hälsohot. Rapporten 
och åtgärdsförslagen presenteras även på DN Debatt. 

Åtgärder inför nästa hälsohot

Ett samhälle som ska klara kriser 
kräver en satsning på bred grund-
forskning, långsiktiga forskning- och 
innovationsprogram samt klinisk 
forskning. 

Mia von Euler
Dekan på Fakulteten för medicin och 
hälsa på Örebro universitet ""

Fler aktiviteter under året
• Möten med beslutsfattare
• Deltagande på konferenser
• Debattartiklar
• Lägesrapport 
• Agenda-rapport
• Granskningsrapport
• Forska!Sverige-dagen 
• Utmärkelser 
• Opinionsundersökning
• Faktablad om infektion och vaccin
• Faktablad om neurologisk sjukdom
• Faktablad om antibiotikaresistens

I februari presenteras en ny granskningsrapport med 
uppföljning av "Agenda för hälsa och välstånds" 
14 åtgärdsförslag. I samarbete med RIFO hålls ett 
seminarium med riksdagsledamöter, ledande life 
science-aktörer och hundratals seminariedeltagare för 
att diskutera hur vi får en stark medicinsk forskning som 
snabbt kommer medborgarna till del. 

Granskningsrapport

I början på maj samlar Forska!Sverige och medlemmarna 
i "Agenda för hälsa och välstånd" politiker och ledande 
aktörer inom life science för att diskutera rapportens 
slutsatser och åtgärdsförslag. 

Regeringens budgetproposition för år 2022 innehåller 
flera satsningar som går i linje med Forska!Sverige och 
Agenda-gruppens åtgärdsförslag. Exempelvis satsningar 
på excellenscentrum, forskning som bidrar till utveckling av 
precisionsmedicin och en satsning kopplad till strategiska 
innovationsprogram. Den innehåller även satsningar på 
ökad forskningskompetens i primärvården och ökade 
investeringar i forskningsinfrastruktur. 

Gehör för åtgärdsförslag
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Beslut som stärker forskning och innovation

Hösten 2021 fattar regeringen beslut om en nationell 
strategi för delning av data. Syftet med strategin är att 
stärka välfärden, forskningen och näringslivet. Samma 
dag fattas beslut om tillskott till Läkemedelsverket, något 
stiftelsen och medlemmarna i föreningen efterfrågat efter 
de högre kostnader för kliniska prövningar som drabbat 
både akademi och näringsliv. 

Viktiga regeringsbeslut 

Hösten 2021 sker det årliga strategimötet med "Agenda 
för hälsa och välstånd" för första gången i form av ett 
24-timmars internat. 

Strategimöte med föreningen

Under hösten anordnas ett möte med Pfizers 
forskningschef Mikael Dolsten (med anledning av hans 
utmärkelse) och representanter från svenska universitet 
för ett samtal om gemensamma forskningsintressen.

Möte med Pfizers forskningschef

Den 1 december 2021 samlas tidigare partiledare och 
ministrar, riksdagsledamöter samt ledande forskare och 
aktörer inom life science på Forska!Sveriges och Rifos 
seminarium i riksdagen. Under dagen firar Forska!Sverige 
även att stiftelsen firar 10+1 år och utmärkelser delas ut 
till pandemins hjältar. 

Forska!Sverige firar 10+1 år

Årets utmärkelser får stor spridning i media och 
uppmärksammas bland annat i SVT Morgon-studio. 
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström och 
Ing-Marie Larsson, ordförande för Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård (AnIva), deltar på plats i 
studion. 

Större delen av forskning sker någon 
annanstans eftersom Sverige är litet, men 
därför behöver vi också duktiga forskare 
för att kunna tillgodogöra oss resultat av 
forskning i andra länder. 

Bengt Westerberg 
Tidigare partiledare (L)

"
Jag tycker vi måste göra allt vi kan för 
att bli bättre på forskning, inte minst 
medicinsk forskning. 

Ingvar Carlsson 
Tidigare statsminister (S)" "

"

Under året donerade Thomas Eldered, Hans & Barbara Bergstroms stiftelse och af Jochnick Foundation  tillsammans 4 100 000 till 
verksamheten.
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Styrelse
Nuvarande styrelse

Lena Gustafsson
Professor emirita vid Umeå 
universitet och ordförande i 
styrelsen sedan 2019

Stefan Jacobson
Professor emeritus vid 
Karolinska Institutet och vice 
ordförande i styrelsen sedan 
2018

Anna Nilsson Vindefjärd
Grundare och 
generalsekreterare för 
Forska!Sverige. Doktor i 
medicinsk innovationskunskap

Anna Martling
Dekan vid Karolinska Institutet. 
Professor och överläkare vid 
Karolinska universitetssjukhuset

Tobias Alfvén
Docent i global hälsa vid 
Karolinska Institutet,barnläkare 
på Södersjukhuset, ordförande 
för Svenska Läkaresällskapet 
och ordförande för ”Agenda för 
hälsa och välstånd”

Göran Hägglund
Styrelseordförande för 
Systembolaget AB och 
Samtrafiken i Sverige AB,  
styrelseledamot för Ellevio AB 
och Frisq Holding AB samt senior 
rådgivare på Reform Society

Katrine Riklund
Prorektor vid Umeå 
universitet samt professor och 
överläkare vid institutionen 
för strålningsvetenskaper på 
Norrlands universitetssjukhus

Gunilla Westergren-Thorsson
Director at Wallenberg Center 
for Molecular Medicine och 
professor vid Lunds universitet 

Olle Stendahl
Professor emeritus vid 
Linköpings universitet

Sara Riggare
MSc, Uppsala universitet, 
spetspatient

Göran Ando
Styrelseordförande för Eyepoint 
pharma, Tessa Therapeutics, 
Nanexa AB och Nouscom

Anders Sylvan
Förbundsdirektör för Svenskt 
Ambulansflyg 
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Tidigare styrelseordföranden

Carl Johan Sundberg
Styrelseordförande 2010-2017

Olle Stendahl
Styrelseordförande 2017-2019

Tidigare styrelsemedlemmar
Nina Rehnqvist

Gunnar Németh

Maritha Sedvallson

Dan Brändström

Anders Ekblom

Kristina Sparreljung

Håkan Bilig

Eugen Steiner

Akbar Seddigh

Staffan Josephson

Carola Lemne

Anne Carlsson

Marie Beckman Suurküla

Charlotte Rydh 

Undertecknare för uppropet
Forska!Sverige stiftades formellt år 2010 genom 
ett upprop där följande personer skrev på målet 
om att göra medicinsk forskning till en högre 
nationell prioritet.

Signhild Arnegård Hansen

Göran Arvidsson

Jan Bagge

Marie Beckman Suurküla

Per Belfrage

Hans Bergström

Richard Bergström

Håkan Billig

Olle Björk

Ingalill Bjöörn

Patrik Brundin

Dan Brändström

Anne Carlsson

Arvid Carlsson

Ingvar Carlsson

Lena Carlsson

Helena Edlund

Anders Ekblom

Sven Enerbäck

Sigbrit Franke

Peter Friberg

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

Henrik Hammar

Göran Hansson

Outi Hovatta

Chris Heister

Carl-Henrik Heldin

Staffan Hildebrand

Bo Ingemarson

Lars Isaksson

Staffan Josephson

Lars Klareskog

Klas Kullander

Ingrid Kössler

Sune Larsson

Carola Lemne

Per Ludvigsson

Göran Magnusson

Björn O Nilsson

Anna Nilsson Vindefjärd

Sture Nordh

Annelie Nordström

Staffan Normark

Björn Odlander

Ingalill Rahm Hallberg

Nina Rehnqvist

Anders Rosén

Daniel Sachs

Bengt Samuelsson

Akbar Seddigh

Michael Sohlman

Olle Stendahl

Carl Johan Sundberg

Ann-Christin Tauberman

Lena Treschow Torell

Mathias Uhlén

Per Unckel

Ursula Tengelin

Mats Ulfendahl

Anders Wall

Marcus Wallenberg

Torsten Wiesel

Hans Wigzell

Karin Öllinger

Tack till våra nuvarande donatorer

af Jochnick FoundationThomas Eldered Hans and Barbara Bergstrom
Foundation

Med relativt begränsade resurser 
har Forska!Sverige åstadkommit 
fantastiska resultat och jag tror att det 
finns ett brett stöd för den typen av 
verksamhet som syftar till något som 
gagnar alla människor i vårt land.  

Ingvar Carlsson 
Tidigare statsminister (S) ""
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www.forskasverige.se

Medicinsk forskning och innovation i Sverige
För bättre hälsa, nya jobb och en växande ekonomi


