
Sverige står idag inför utmaningen med ökande vårdkostnader, inte minst kopplat till en åldrande be-

folkning. Över 80 procent av kostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar. Vi behöver 

förbättra hälsan i landet för att klara vårdutmaningarna. Ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, dra 

större nytta av forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat skulle förbättra hälsan och 

begränsa kostnaderna. 

Det är väl belagt att forskning och innovation är en mycket god investering, i form av hälsovinster, ökade 

företagsinvesteringar, arbetstillfällen och skatte- och exportintäkter. Många länder genomför nu strategiska 

satsningar på forskning och innovation för att möta samhällsutmaningen hälsa och samtidigt öka sitt välstånd. 

Även om Sverige sedan lång tid är en stark forskningsnation, har vi numera inte samma utveckling av 

kvaliteten på forskningen som Europas mest framgångsrika länder. Flera länder investerar dessutom mer 

statliga medel i forskning och utveckling (FoU) i förhållande till BNP än Sverige. De totala investeringarna 

i FoU minskar och en avgörande förklaring är att företagens FoU-verksamhet fl yttas från Sverige. 

Samtidigt fi nns positiva exempel som avviker från trenden och det är tydligt att det skapas stora värden 

baserat på den medicinska forskningen i Sverige. Detta måste vi behålla och stärka. 

I Agenda för hälsa och välstånd samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra 

förutsättningarna för forskning och innovation i Sverige. Syftet är att stärka både hälsa och konkurrens-

kraft; två viktiga framtidsfrågor för Sverige.

Vår vision för 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 nyfi kenhet, 

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 platt-

form 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.

För att nå visionen måste forsknings- och innovationssystemet i Sverige förbättras. I rapporten ”Agenda 

för hälsa och välstånd” (maj 2015) identifi erade vi orsaker till att vi inte får ut mer av forskningen och 

enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. 

Detta dokument kompletterar vår tidigare rapport (www.forskasverige.se/agenda). Vi är redo att förverk-

liga visionen i samarbete med politiker på riks- och regionalnivå och beskriver här vad organisationerna i 

Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Vi har ingen tid 

att förlora, vare sig man ser till patienterna, vårdkostnaderna eller vårt gemensamma välstånd.

Agenda för hälsa och välstånd 
– Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona?

Hela rapporten kan laddas ned från www.forskasverige.se/pdf/manifest



Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan                                                 och:
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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


