
Välkomna till dagens seminarium!

Granskningrapport – regeringens arbete
&

Precisionshälsa – vägen framåt



Stiftelsen Forska!Sverige

• Stiftelsen grundades 2010 och är politiskt oberoende och 
icke vinstdrivande.

• Forska!Sverige verkar för att göra medicinsk forskning 
till en högre nationell prioritet – för ökad hälsa och välstånd.





Mål formulerade av 
”Agenda för hälsa och välstånd”



Granskningsrapport 2021

https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Granskningsrapport-2021-interaktiv.pdf


Vad kan och vill riksdagspolitikerna göra? 

Marie-Louise Hänel Sandström (M) Sofia Amloh (S) Fredrik Christensson (C)



Precisionshälsa – vägen framåt

Anna Martling
Professor och dekan vid Karolinska 

Institutet samt överläkare vid 
Karolinska Universitetssjukhuset



Precisionshälsa

Precisionshälsa - vägen framåt!

Precisionsmedicin

• Tidig upptäckt hos riskpatienter

• Förbättra preventiva åtgärder 

(individuellt/gruppnivå)

Precisionsprevention

Precis diagnos möjliggör en individuell 

behandlingsplan (strategi)

Precisionsdiagnostik

Förbättrade resultat med riktade 

behandlingar samt färre biverkningar

Precisionsbehandling

Behandling



Definition av precisionshälsa
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Tre nivåer av prevention för precisionshälsa

Primär (friska)

▪ Populationsnivå/samhällsinsatser

▪ Riktade åtgärder
• Ålder, kön

• Födelseland/migrationshistoria

• Riskstratifiering
o Ärftlighet
o Levnadsvanor
o Hälsolitteracitet
o Socioekonomi
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Sekundär (risk) 

Screening / tidig upptäckt

Prevention

Insatser som syftar till att hitta sjukdom tidigt 

(i botbart stadium)

Tertiär (diagnos / sjuk)

Behandla, förebygga komplikationer, förbättra livskvalitet

Behandling –uppföljning – rehabilitering

Individuell vård för att lindra/bota sjukdom

Hälsofrämjande

Åtgärder som bidrar till/hjälpa individer att nå 

och bibehålla bästa möjliga fysiska, mentala, 

sociala och andliga hälsa



Faktorer som påverkar tidig död

11

Livsstil och

Livsvillkor

40%

Familjehistorik och 

genetik

30%

Miljö och

sociala faktorer

20%

Sjukvård

10 %

Schroeder NEJM 2007



Vanliga kroniska sjukdomar som kan 
förebyggas/fördröjas

• Hjärtkärlsjukdomar (75 % kan förebyggas)

• Diabetes typ 2

• Fetma

• Cancer (>30 % kan förebyggas)

• Lungsjukdomar 

• Neurodegenerativa sjukdomar

• Psykiatriska sjukdomar

Idag störst fokus på att behandla symptom och sjukdom

I framtiden måste helheten beaktas/underliggande orsaker åtgärdas

i syfte att förhindra eller fördröja sjukdom
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Biologiska data: ålder, genom, 

fenotyp, proteom, mikrobiom mm

Vårddata: labsvar inkl bildanalys, diagnos, 

läkemedelsanvändning, enkätsvar, mm

Socioekonomiska, kulturella och 

miljödata: socialförsäkring, 

sjukvårdssystem, luftkvalitet, mm

Livsstilsdata: kost, fysisk aktivitet, 

alkohol- och tobakskonsumtion, mm

Hälso- och sjukvården

Offentligheten

Privat

Hälsodata kan vara:

- Strukturerad/Ostrukturerad

- Statisk/Dynamisk

- Nuläge/Longitudinell

- Primär/Meta

Att samla och dela hälsodata blir nödvändigt för 
framtida prevention
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Precisionshälsa-vägen framåt!

Precisionshälsa - vägen framåt!

❑ Precisionshälsa handlar om att många individer förflyttas till ett bättre 
hälsoläge, snarare än att några få individer får en bättre hälsa

❑ Från behandling till preventiva och hälsobefrämjande åtgärder stödd 
av nya tekniska och digitala möjligheter

❑ Det innebär att folkhälsan kan förbättras, vilket får positiva effekter på 
samhällsekonomin och mer effektivt utnyttjande av vården

❑ Nationell samverkan och fortsatt satsning på life science är nödvändigt 
för fortsatt utveckling av precisionshälsa och precisionsmedicin



Exempel på pågående forskning inom 
precisionshälsa 

– en tur genom Sverige

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

https://www.youtube.com/watch?v=vXl5bF58tqM


Precisionshälsa - vägen framåt
- Vilka insatser kommer krävas?

Lina Nordquist (L)
Sjukvårdspolitik

Karin Rågsjö (V)
Hälsopolitik

Pia Steensland (KD)
Högre utbildning och forskning

Ann-Marie Wennberg
Professor och sjukhusdirektör 

Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Anna Martling
Professor och dekan Karolinska 
Institutet, överläkare Karolinska 

universitetssjukhuset

Margareta Haag
Ordförande 

Nätverket mot Cancer

Anders Blanck
vd LIF 

– de forskande 
läkemedelsföretagen



Avslutning

Betty Malmberg 
Ordförande RIFO


