
Tack för ditt deltagande på konferensen  
Agenda för hälsa och välstånd

Aula Medica den 6e maj 
 

Länk till: 
Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”

Sammanfattning av rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” 
Deltagarlista 

Agenda för hälsa och välstånd – ett samarbete mellan                                           och:

www.forskasverige.se/agenda
www.forskasverige.se/agendakort
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Deltagarlista_6e_maj.pdf


           
Agenda för hälsa och välstånd 

 – ett unikt samarbetsprojekt om hur prioriterade åtgärder bör genomföras
 Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige (Se filmklipp) 

Moderatorer: Ulrica Sehlstedt, Arthur D.Little

 Excellent forskning och utbildning
 – en förutsättning för välfärd och konkurrenskraft

 
   Inledningstalare: Anders Hamsten, Rektor Karolinska Institutet
   Presentation av förslag: Lena Gustafsson, Rektor Umeå universitet
   Samtal med: Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning 
   och forskning I panelen: Olle Larkö, Dekanus Sahlgrenska akademin;  
   Eva Tiensuu Janson, Dekanus Uppsala universitet;  
   Frida Lawenius, Samhällspolitisk chef Naturvetarna;  
   Anne Carlsson, Ordförande Reumatikerförbundet
   (Se filmklipp)
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4 Hälsa och 
välstånd

1.1  Förändra strukturen och underlaget för statens  
        stöd till forskning vid lärosätena
1.2  Justera meriteringssystemet
1.3  Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
1.4  Stärk nyttan av den nationella portalen för  
        kliniska studier

https://www.youtube.com/watch?v=wO34KepSP8k&index=1&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY
https://www.youtube.com/watch?v=G_QEyVBu8nQ&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=2


           
 En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus

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

   Inledningstalare: Thomas Berglund VD Capio
   Presentation av förslag: Anders Sylvan, Landstingsdirektör Västerbottens läns landsting 
   Samtal med: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 
   I panelen: Tomas Movin, VD Södersjukhuset;  
   Ingemar Gladh, Medicinsk chef GHP; 
   Kerstin Nilsson, Ordförande Svenska Läkaresällskapet; 
   Kerstin Holmberg, Vice ordförande Nätverket mot cancer 
   (Se filmklipp)  
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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  
        ersättningssystem

https://www.youtube.com/watch?v=XJPy2Y7aOf4&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=3


           
 En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling

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

   Inledningstalare: Bengt Westerberg, Särskild utredare registerbaserad forskning
   Presentation av förslag: Johan Dabrosin Söderholm, Dekanus Hälsouniversitetet Linköping
   Samtal med: Agneta Karlsson, Statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor
   I panelen: Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten;  
   Göran Petersson, Prof. Linnéuniversitetet;  
   Stefan Jacobson, VD Danderyds sjukhus; 
   Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung
   (Se filmklipp)
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3.1 Tillsätt en arbetsgrupp för ”Nationell  
       samordning för forskning och kvalitets-  
       utveckling”

3.2 Utöka satsningen på nationella databanker, 
       biobanker och kvalitetsregister  

https://www.youtube.com/watch?v=AZCwPZ_BIk8&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=4


           
 Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

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

   Inledningstalare: Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv
   Presentation av förslag: Anders Blanck, VD LIF – de forskande läkemedelsföretagen 
   Samtal med: Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life science och Ordförande 
   Diabetesorganisationen i Sverige
    I panelen: Gunnar Ahlberg, Affärsutvecklare Praktikertjänst;   
   Eugen Steiner, Partner HealthCap;  
   Lena Heldén, Ansvarig innovationsfrågor Teknikföretagen;  
   Ulrika Lindstrand, Vice ordförande Sveriges Ingenjörer
   (Se filmklipp)
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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

https://www.youtube.com/watch?v=B9_VYe6WfoI&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=5


           
 Kunskap är grunden för svensk konkurrenskraft

  Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister
  Ministern intervjuas: Carl Johan Sundberg, Ordförande Forska!Sverige
  (Se filmklipp)

https://www.youtube.com/watch?v=7MHe9WRHZQM&list=PLeqmCRXkXXg8stDH2EQRdM1iZCgq0knBY&index=6


           

Forska!Sverige initierade  
”Agenda för hälsa och välstånd”  

i juli 2014 som ett samarbetsprojekt  
för aktörer från olika delar av  

life science-systemet.

Tillsammans har vi enats om  
fyra målbilder och 14 prioriterade  

åtgärdsförslag med handlingsplaner som vi  
bedömer är relativt snabbt genomförbara 

och effektiva. Syftet är att stärka life  
science-systemet i Sverige, för att öka  

både hälsa och välstånd.

Medlemsförening:  

Agenda för hälsa och välstånd

Intresserad? 

Mejla info@forskasverige.se

Agenda för hälsa  
och välstånd

14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Redaktör: Anna Nilsson VIndefjärd

www.forskasverige.se

@forskasverige

http://www.forskasverige.se
https://twitter.com/forskasverige

