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Fullträff på Agendas konferens
Agendas rapport med åtgärdsförslag prioriteras av ministrar

Mikael Damberg närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson högre 
utbildning- och forskningsminister Gabriel Wikström folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister, Agneta Karlsson statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

Se filmklipp från Agendas konferens med ministrar och statssekreterare

https://www.youtube.com/watch?v=coAn8R7AobI
https://www.youtube.com/watch?v=coAn8R7AobI
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ministrar-och-statssekreterare.mp4
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ministrar-och-statssekreterare.mp4
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• Agendas åtgärdsförslag presenterades av agenda-nätverket för:
3 ministrar, 1 statssekreterare, regeringens life science-samordnare 
och över 400 deltagare från akademi, näringsliv, vård, fack-
förbund, patientorganisationer och professionsföreträdare

Agendas rapport överlämnades vid ministerkonferens
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”Agenda för hälsa och välstånd”
Agendas rapport 2015

Innehåller 14 åtgärdsförslag med konkreta handlingsplaner inom följande 4 

målområden:

http://www.forskasverige.se/agendakort
http://www.forskasverige.se/agendakort
http://www.forskasverige.se/agenda
http://www.forskasverige.se/agenda
http://www.forskasverige.se/agenda
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”Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona?”

Agendas rapport 2016

Innehåller

• Konkreta exempel på värdet som forskning 
skapar, i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, 

• beskrivningar av andra länders satsningar inom 
life science,

• aktörernas erbjudande hur Sverige ska kunna få 
ut mer för varje forskningskrona,

• och nätverkets vision för life science i Sverige år 
2025.

http://www.forskasverige.se/pdf/manifest
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Personliga möten med politiker & myndigheter
Agendas rapporter har bland annat presenterats för och diskuterats med: 

 Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

 Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

 Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare

 Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet

 regeringens expertgrupp för life science

 Socialdemokratiska gruppen i utbildnings-
utskottet

 enskilda politiker och departementstjänstemän 

 Vinnova
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Uppföljning av regeringens arbete 
Statusrapport 2016

Innehåller

• En utvärdering av de initiativ som 
regeringen har tagit kopplat till 
åtgärdsförslagen. Syftet är att synliggöra 
vad regeringen har gjort och vad som ännu 
inte genomförts.

http://www.forskasverige.se/pdf/status2016
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Statusrapporten presenterades vid riksdagsseminarium

Seminarium

Med statusrapporten som utgångspunkt diskuterades följande frågor:

• Vad krävs av den forskningspolitiska propositionen för att skapa goda 
förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och 
innovation?

• Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte 
att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?

• Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?

• Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Talare: Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige, Helena Edlund Umeå 
universitet, Lars Dahlin Lunds universitet, Malin Parkler Pfizer, Olle 
Stendahl Linköpings universitet, Jonas Bonnedahl Landstinget Kalmar, 
Thomas Strand (S), Lotta Finstorp (M), Anna-Lena Sörenson (S), Penilla
Günther (KD), Fredrik Christensson (C), Finn Bengtsson (M)

Arrangörer: Forska!Sverige & Rifo

http://www.forskasverige.se/gor-vi-det-som-kravs-att-mota-halsoutmaningen-och-oka-sveriges-konkurrenskraft-riksdagsseminarium-2016-12-07/
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1.1 Förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosätena

1.2 Justera meriteringssystemet inom akademi och vård

1.3 Skapa karriärtjänster för klinisk forskning

1.4 Stärk nyttan av den nationella portalen för kliniska studier

2.1 Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning

2.2 Inför ackreditering av universitetssjukvård

2.3 Inför särskild fond för introduktion av innovativa metoder

2.4 Utveckla och harmonisera vårdens ersättningsmodeller

3.1 Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell samordning för forskning och kvalitetsutveckling” 

3.2 Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister 

4.1 Stimulera forskning och utveckling i företag – skatter

4.2 Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra

4.3 Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag

4.4 Stärk innovationsupphandlingen

Översikt – status för de 14 åtgärdsförslagen
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1.1 Förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosätena

1.2 Justera meriteringssystemet inom akademi och vård

1.3 Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
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3.1 Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell samordning för forskning och kvalitetsutveckling” 

3.2 Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister 

4.1 Stimulera forskning och utveckling i företag – skatter

4.2 Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra

4.3 Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag

4.4 Stärk innovationsupphandlingen

Översikt – status för de 14 åtgärdsförslagen
(utlysningar & ”tenure track”)

(”delade” tjänster och samverkansavtal)

(arbetsgrupp tillsatt under life science-samordnaren)

(tillsatt under life 
science-samordnaren)

(personaloptioner och expertskatten)

Förslag överlämnade till regeringen 2016 av life science-samordnaren och 
referensgruppen
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Vidareutvecklade åtgärdsförslag 2017
Agendarapport 2017

Innehåller

• ”Färdigförhandlade” och vidareutvecklade konkreta 

åtgärdsförslag med handlingsplaner.

• Bilaga med fördjupning av uppföljningsstudier; 

grundförutsättningar, Sveriges styrkor och viktiga 

faktorer att beakta i utvecklingen av Sverige som 

plats för uppföljning.

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/agenda2017.pdf
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• Propositionen för högre utbildning, forskning och innovation

• Regeringens life science-samordnare

• Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72)

• Nationella innovationsprogrammet SweLife

• Olika riksdagspartiers motioner/interpellationer mm

Politiskt genomslag för Agendas åtgärdsförslag, 
några exempel
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Workshops 
- hålls 2 gånger årligen

Heldagsworkshops tillsammans med agenda-nätverket för att bearbeta 
/vidareutveckla konkreta åtgärdsförslag 

Bland de inbjudna talarna finns: professor Carl Johan Sundberg – forskningsfinansiering, 
professor Carl-Henrik Heldin – samverkan, f.d. partiledare Göran Hägglund (KD) –
interpellationer, f.d. partiledare Lars Leijonborg (L) m.fl.
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Event i Almedalen
2015 - politiker ger grönt ljus för åtgärdsförslagen

Politiker och aktörer från akademi, vård och näringsliv tog del av ”Agenda för hälsa 
och välstånds” 14 konkreta åtgärdsförslag för life science.

På scenen:
• Anna Nilsson Vindefjärd, 

Forska!Sverige
• Penilla Gunther (KD)
• Anders Lönnberg, 

regeringens life science-
samordnare

• Barbro Westerholm (FP)
• Anders W Jonsson (C) 
• Betty Malmberg (M) 
• Elisabeth Knutsson (MP)

http://www.forskasverige.se/agenda
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Event i Almedalen 
2016 - vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning &   

innovation?

Agendamöte och fullsatt event med regeringsparti och allians, följt av mingel.

På scenen:
• Anna Nilsson Vindefjärd, GS Forska!Sverige
• Anders Henriksson, landstingsråd (S), KLL
• Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), SLL
• Anders Lönnberg, regeringens life

science- samordnare (S)
• Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
• Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
• Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
• Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
• Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)

http://www.forskasverige.se/fullsatt-event-almedalen-2-2016-07-11/
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Arrangör: Forska!Sverige
På scenen: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, Anders Lönnberg, regeringens life science-
samordnare (S), Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD), Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M), Fredrik 
Christensson, riksdagsledamot (C), Christer Nylander, riksdagsledamot (L), Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP)

KOMMANDE EVENT I ALMEDALEN 2017
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Arrangör: Forska!Sverige
På scenen: Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare för Forska!Sverige, Anders Lönnberg patientrepresentant 
(regeringens life science-samordnare), Anna Wedell professor Karolinska Institutet, Malin Parkler VD Pfizer, 
Karin Båtelson förste vice ordförande Sveriges läkarförbund, Sofia Palmquist VD Capio S:t Görans sjukhus, 
Anders Henriksson landstingsråd och ordförande SKL 

KOMMANDE EVENT I ALMEDALEN 2017
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Årsmöte under våren 
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Årligt strategimöte under hösten 
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Spridning av rapport/budskap i media

Nationella debattartiklar 
• Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning - i GöteborgsPosten 2015

• Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning - i Dagens Samhälle 2016

• Stärk lärosätenas finansiella situation - i Dagens Samhälle 2017
tillsammans med Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala 
universitet, Umeå universitet, Lunds universitet, Sveriges Ingenjörer, Sveriges 
Läkarförbund och Naturvetarna

http://www.gp.se/nyheter/debatt/kritiskt-l%C3%A4ge-f%C3%B6r-svensk-medicinsk-forskning-1.87067
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerdubbla-investeringarna-i-medicinsk-forskning-23287
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foer-baettre-forskning-befria-universiteten-32736
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerdubbla-investeringarna-i-medicinsk-forskning-23287
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerdubbla-investeringarna-i-medicinsk-forskning-23287
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Spridning av rapport/budskap i media

Regionala debattartiklar (antal regionala publiceringar samt månad och år)

• En samlad handlingsplan för life science (11 st. maj 2015) 

• Cancerfallen ökar (47 st. dec/jan 2015/16)

• Forskning kan minska sjukskrivningarna (24 st. mars 2016)

• Forskning kan avväpna resistenshotet (35 st. juni 2016)

• Politiker och invånare eniga – dubbla satsningarna på medicinsk forskning (45 st. 
juli 2016)

• Forskning ger hopp för demenssjuka  (23 st september 2016)

• Psykisk ohälsa allt vanligare  (32 st december 2016)

• Dra nytta av nya behandlingsmetoder (26 st april 2017)

http://norran.se/asikter/debatt/det-behovs-en-samlad-handlingsplan-393728
http://www.vf.se/asikter/debatt/fler-varmlanningar-drabbas-av-cancer
http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/forskning-kan-minska-sjukskrivningarna-i-vasternorrland-1
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/forskning-kan-avvapna-resistenshotet-i%e2%80%af-skane/
http://www.st.nu/opinion/debatt/politiker-och-invanare-eniga-dubbla-satsningarna-pa-medicinsk-forskning
http://www.ostrasmaland.se/insandare-debatt/forskning-ger-hopp-for-demenssjuka/
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-psykisk-ohalsa-allt-vanligare-i-dalarna
http://www.na.se/opinion/debatt/dra-nytta-av-ny-behandlingsformer
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Spridning av rapport/budskap i media

Exempel på regional debattartikel (3/4-2017) med anledning av ny Agendarapport 
2017. Totalt publicerad i 27 tidskrifter, bland annat :

• Nerikes Allehanda tillsammans med Sveriges Läkarförbund, 
Linköpings universitet och Uppsala universitet

• Östra Småland tillsammans med Sveriges Ingenjörer, 
Lunds universitet och Apotekarsocieteten

• Norran tillsammans med Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, LIF

• Kristianstadsbladet tillsammans med Lunds universitet, Apotekaresociteten, 
Sveriges ingenjörer

http://www.na.se/opinion/debatt/dra-nytta-av-ny-behandlingsformer
http://www.ostrasmaland.se/debatt/fler-maste-fa-nytta-av-nya-behandlingsformer/
http://norran.se/asikter/debatt/dra-nytta-av-nya-behandlingsformer-809759
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/dra-nytta-av-nya-behandlingsformer-i-skane/
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Spridning av rapport/budskap i media

Pressmeddelanden
• 31 organisationer går ihop i långsiktig 

samverkan för life science

• Ny rapport – Hur får Sverige ut mer av varje 
forskningskrona?

• ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar vision 
och överlämnar rapport till forskningsministern

http://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/31-organisationer-gaar-ihop-i-laangsiktig-samverkan-foer-life-science-1270640
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/ny-rapport-hur-faar-sverige-ut-mer-av-varje-forskningskrona-1337762
http://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/agenda-foer-haelsa-och-vaelstaand-presenterar-vision-och-oeverlaemnar-rapport-till-forskningsministern-1342071
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Pressmeddelanden
• Ny statusrapport: Regeringen tar flera steg för att 

stärka life science

• Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen 
och öka Sveriges konkurrenskraft? –
Riksdagsseminarium

• Ny rapport, ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”: 
Nya metoder krävs för att begränsa ökade 
vårdkostnader

Spridning av rapport/budskap i media

https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/ny-statusrapport-regeringen-tar-flera-steg-foer-att-staerka-life-science-1681821
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/goer-vi-det-som-kraevs-foer-att-moeta-haelsoutmaningen-och-oeka-sveriges-konkurrenskraft-riksdagsseminarium-idag-1661632
https://www.mynewsdesk.com/se/forska-sverige/pressreleases/ny-rapport-agenda-foer-haelsa-och-vaelstaand-2017-nya-metoder-kraevs-foer-att-begraensa-oekade-vaardkostnader-1871227
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Spridning av rapport/budskap i media

Ett axplock av de artiklar som har publicerats om Agenda
• Dagens Nyheter -14 hårda krav ska lyfta svensk läkemedelsforskning

• Cancerfonden Tre ministrar diskuterade svensk medicinsk forskning

• Arbetsvärlden Life science - kraftsamling för att rädda svensk Life Science

• Riksförbundet HjärtLung Ministermöte med Forska!Sverige

• Sveriges Ingenjörer Kritiskt läge för svensk medicinsk forskning

• LIF – de forskande läkemedelsföretagen Agenda för hälsa och välstånd 
presenterad

• Läkemedelsvärlden Stödfond för nyintroduktioner medicin svensk 
life science

• Sveriges Ingenjörer Konferens för att lyfta life science
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Spridning av rapport/budskap i media

Ett axplock av de artiklar som har publicerats om Agenda

• P4 Gbg Agenda för hälsa och välstånd

• Naturvetarna Så ska svensk life science lyfta

• Läkemedelsvärlden Forska!Sverige planerar ny plattform för aktörerna inom 

life science

• Apotekarsocieteten Bra att vi är fler som samarbetar kring att få en nationell life science-

strategi

• Läkartidningen Nya förslag ska lyfta life science

• IVA-aktuellt Trippelministermöte om life science med Forska!Sverige

• Life Science Sweden 14 förslag för svensk life science
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Spridning av rapport/budskap i social media

Twitter vid Agenda konferens 2015

• #hälsavälstånd
- låg på en 1:a placering på twitter i Sverige

• Bland de som twittrade om eventet fanns relevanta
ministrar/departement

- Helene Hellmark Knutsson
- Gabriel Wikström
- Näringsdepartementet

• @forskasverige
- Forska!Sveriges tweets sågs av  24 500 unika individer
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Spridning av rapport/budskap i social media

Twitter
• Vid rapportsläpp av Agenda 2017 – över 4 000 impressions

• Retweets/likes från bland annat: Kemivärlden, Reumatikerförbundet, 
Sveriges Ingenjörer, Riksförbundet HjärtLung, Hjärt- och Lungfonden, 
Astma- och Allergiförbundet, LIF, Lunds universitet, Janssen m fl.

• Andra social medier: FB (ex. Reumatikerförbundet)

• Vid regional debattartikel med anledning av rapportsläpp – över 1 000 impressions
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Agenda för hälsa och välstånd
- form & ändamål

Agenda för hälsa och välstånd är fristående, partipolitiskt och religiöst 

obundet.

Föreningens ändamål är att stödja och främja arbeten som har samband med 

förslagen i ”Agenda för hälsa och välstånd” (rapport från maj 2015) samt de 

ytterligare förslag som löpande kommer att arbetas fram och som Stiftelsen 

Forska!Sverige genom sitt ändamål utgör en plattform för. 
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Agenda för hälsa och välstånd 
- översikt verksamhetsår

Statusrapport
Riksdagsseminarie

Årligt strategimöte
Styrelsemöte


