
Medicinsk forskning och utveckling 
- 

en förutsättning för att hantera framtida hälsohot

6 maj 2021 kl.12.00-13.45

Vi befinner oss fortfarande i den pandemi som slagit hårdare mot enskilda liv och hela samhället 
än vad de flesta av oss kunde ana i början av år 2020. Initiativ från både offentlig och privat sektor 
har steg för steg tagit oss närmare en lösning, tack vare starka insatser av en mängd individer och 
organisationer. Samtidigt har det blivit tydligt att vårt samhälle står sårbart vid oförutsedda utbrott 
av nya sjukdomar. Mycket hade kunnat fungera bättre och därmed ökat möjligheterna att rädda 
liv. 

Vård, medicinsk forskning och utveckling står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa 
denna typ av kris. Därför behöver vi nu ta vara på våra erfarenheter och befästa positiva lärdomar 
från pandemin, samtidigt som vi identifierar och arbetar bort svagheterna i systemen. 

Som en del av regeringens samverkansprogram Hälsa och life science har Forska!Sverige tillsammans 
med de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd utrett följande frågor: 

 • Vilken roll spelar medicinsk forskning och utveckling under en kris som pandemin? 
 • Hur har möjligheten att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning påverkats av pandemin? 

Gruppens breda sammansättning gör att vi kan ge en bild av hur pandemin påverkat medicinsk forskning 
och utveckling inom vård, akademi och företag ur en mängd perspektiv. Det ger oss en unik möjlighet 
att identifiera styrkor och svagheter. Baserat på analysen bidrar vi med 10 åtgärdsförslag som vi anser 
bör prioriteras för att vi i Sverige ska kunna dra större nytta av forskning och utveckling och därmed stå 
bättre rustade inför framtida hälsohot.

Den 6 maj samlar vi politiker och en expertpanel bestående av ledande life science-aktörer för en  
konstruktiv diskussion om förslagen och vägen framåt. 

Du är hjärtligt välkommen!

Plats: Digitalt event    

Anmälan: Anmäl er via denna länk senast 3 maj 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/samverkansprogrammet-halsa-och-life-science/
https://www.forskasverige.se/
https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/
https://www.lyyti.fi/reg/Agendarapport_2021_3911


Kl.12.00  Inledning - värdet av forskning och utveckling i en hälsokris 
  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Dr medicinsk   
  innovationskunskap

Kl.12.10  Hur påverkas medicinsk forskning och utveckling inom vård, akademi   
  och näringsliv av pandemin? 
  Tobias Alfvén, ordförande ”Agenda för hälsa och välstånd”, docent global hälsa vid Karolinska  
  Institutet, barnläkare på Södersjukhuset och ordförande för Svenska Läkaresällskapet. 

Kl.12.25 Vad behöver regeringen göra för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av   
  forskning och utveckling inför nästa hälsokris?      
  Konkreta förslag från ”Agenda för hälsa och välstånd” presenteras av:   
   • Mia von Euler, dekan Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet
   • Göran Larsson, forsknings- och utbildningschef, Region Västerbotten
   • Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund
   • Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet
   • Jacob Tellgren, nordenchef, MSD 

Kl.12.55 Hur ser politikerna och regeringens life science-samordnare på förslagen? 
  Panelsamtal med: 
   • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet, Sveriges riksdag
   • Gunilla Svantorp (S), ordförande utbildningsutskottet, Sveriges riksdag
   • Lars Hjälmered (M), ordförande näringsutskottet, Sveriges riksdag
   • Daniel Forslund (L), ordförande beredningen för digitalisering, SKR 
   • Marie Morell (M), ordförande sjukvårdsdelegationen, SKR
   • Jenni Nordborg, life science-samordnare, Regeringskansliet 

Kl.13.40  Avrundning
  Anna Nilsson Vindefjärd

Program


