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Vetenskapsrådets förslag på prioriteringar i en svensk  life 
science-strategi 

Med anledning av att det nyinrättade  life  science-kontoret har tagit fram en fårdplan mot en 
nationell  life  science-strategi vill Vetenskapsrådet med denna skrivelse tydliggöra vårt 
tidigare inlägg från 2018-04-25 (dnr. 5.2-2018-5642) och vår syn på de prioriteringar som vi 
anser är mest angelägna. 

Vetenskapsrådet välkomnar en genomtänkt nationell strategi för hur svensk  life  science kan 
utvecklas och nå sin fulla potential. Vi anser dock att arbetet med strategin hade tjänat på om 
fler intressenter bjudits in för att diskutera innehållet, det gäller till exempel intressenter inom 
akademin och vården samt flera forskningsfinansiärer. 1 egenskap av Sveriges största statliga 
forskningsfinansiär och med vår långa erfarenhet och vårt breda engagemang inom  life 
science har vi mycket att tillföra arbetet med att ta fram och förverkliga en nationell  life 
science-strategi. 

För att stärka Sveriges position inom  life  science krävs ett uthålligt systern som satsar på såväl 
grundforskning, som klinisk forskning och innovationer. Om den nationella  life  science-
strategin kan ena samtliga parter om mål, långsiktiga satsningar och resurser så har Sverige 
alla förutsättningar att stärka sina positioner som en framstående  life  science-nation. 
Vetenskapsrådet anser därför att den nationella strategin för  life  science bör fokusera på 
insatser i syfte att främja och tydliggöra vikten av samarbete mellan hälso- och sjukvården, 
övrig  life  science, akademin samt näringslivet, så att samtliga parter kan enas om långsiktiga 
satsningar, ökade resurser för såväl forskning som infrastruktur samt uppföljning. Vikten av 
ett nära samarbete mellan samtliga aktörer inom  life  science-sektorn har även belysts av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som en absolut förutsättning för svensk klinisk 
forskning.' 

Vetenskapsrådets kommentarer på färdplanen 
Life science-kontorets färdplan lyfter tre prioriteringsområden som bedöms vara särskilt 
viktiga för utveckling av den svenska  life  science-sektorn och för en jämlik, jämställd och 
effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Dessa tre områden är: 

• nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata 
• precisionsmedicin — framtidens diagnostik, behandling och bot 
• framtidens vård och omsorg — integrering av forskning och innovation. 

Patienter behöver forskning för att få bästa möjliga vård — inte bara idag utan även imorgon. SKL:s 
positionspapper om klinisk forskning (2016). Sveriges Kommuner och Landsting 
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Naturligtvis är dessa tre områden viktiga, men för att vi ska kunna bygga en konkurrenskraftig 
och välmående  life  science-sektor i Sverige behövs ett system som baseras på en stark 
grundforskning i samverkan både med en väl utvecklad klinisk forskning förankrad i 
sjukvårdens strukturer och med näringslivet. En jämlik, jämställd och effektiv hälso- och 
sjukvård av god kvalitet bygger på att vården med hjälp av forskning och utbildning kan 
utveckla den egna verksamheten. Vikten av vårdens strukturer för en framstående  life  science-
sektor och hälso- och sjukvård kan inte nog betonas och måste lyftas i en strategi. Goda 
förutsättningar för både grundforskning och klinisk forskning är dessutom av avgörande 
betydelse för framtidens innovationer. Vi ser det därför som nödvändigt att strategin 
understryker betydelsen av en stark grundforskning, inte bara inom det medicinska området 
utan även inom andra närliggande discipliner. Det är exempelvis av yttersta vikt att å ena 
sidan studera processer på molekylär nivå samt å andra sidan förstå betydelsen av sociala och 
miljömässiga förhållande för att skapa ett heltäckande bidrag till både forskning och 
tillämpning. 

Så som fårdplanen är utformad finns risk för ett alltför stort fokus på forskningens inriktning, 
det vill säga vad det ska forskas om, vilket vi tycker är olyckligt. Det är Vetenskapsrådets 
uppfattning att bra forskning skall stödjas, inte styras. Tidigare erfarenheter visar att stora 
genombrott inom  life  science svårligen kan planeras, och att det är klokast att satsa på 
nyfikenhetsdriven grundforskning av hög kvalitet. Årets Nobelpris i fysiologi och medicin 
illustrerar detta på ett tydligt sätt. För att säkerställa att svensk forskning inom  life  science 
framgent förmår generera vetenskapliga genombrott och innovationer som leder till långsiktig 
nytta för samhället på nationell och internationell nivå är det avgörande att identifiera och 
stödja originalitet samt hög kvalitet inom forskningen oavsett inriktning. Såväl 
grundforskningen som den kliniska forskningens innehåll bör vara forskarinitierad för att på 
bästa sätt fånga upp och adressera patienternas, samhällets och vårdens behov. Därför bör en 
nationell  life  science-strategi inte identifiera ett begränsat antal fokusområden för omedelbara 
prioriteringar utan istället styra att nödvändiga förutsättningar och resurser finns tillgängliga 
för att stärka hela sektorn och att bygga upp starka kompetenser och en ökad kapacitet. 

Vetenskapsrådets förslag 
Vetenskapsrådet vill lyfta ett antal områden som är avgörande för att främja en långsiktigt 
hållbar  life  science-sektor i Sverige och som måste prioriteras i den framtida strategin. 

Stärkt grundforskning 
Vikten av att satsa på grundforskning får inte underskattas och är en förutsättning för 
framtidens stora och omvälvande upptäckter. Staten bör utveckla en långsiktig strategisk 
satsning på grundforskning så att resurserna inom  life  science i Sverige fördelas strategiskt 
genom en sammanhållen och långsiktig planering, som omfattar de olika 
forskningsfinansiärerna. En strategisk satsning måste också skapa ett förutsägbart system för 
akademin att långsiktigt bygga upp excellent forskning och för att forskarna ska våga satsa på 
en akademisk karriär. Endast så kan hög kvalitet och utbildning av nästa generations forskare 
säkerställas och stärka Sveriges position som en ledande forskningsnation. 

Samordning av satsningar inom  life  science 
1 en nationell  life  science-strategi bör det ingå ett förslag på hur utredningar och satsningar 
inom  life  science-sektorn nationellt ska samordnas. Staten, med fördel representerat av  life 
science-kontoret, bör ansvara för att regelbundet sammanställa svenska och internationella 



initiativ och satsningar inom området för att säkerställa synergier och undvika fragmentering 
av resurser. Att samordna  life  science-sektorn och främja samarbete mellan hälso- och 
sjukvård, akademi och näringslivet är en av strategins viktigaste uppgifter och för att lyckas 
med detta måste den vara väl förankrad hos samtliga parter och innehålla tydliga 
ansvarsområden. 

Juridiska förutsättningar för nationell e-plattform 
Att få till stånd en nationell e-plattform där information från såväl patientjournaler som 
kvalitetsregister och biobanker kan samlas är en av de viktigaste åtgärderna för att stärka svensk 
hälso- och sjukvård och  life  science. Detta kommer dock att ställa krav på att juridiska 
förutsättningar och hinder först klargörs och löses på nationell nivå, vilket därför måste 
prioriteras. Sverige behöver en sammanhållen, tydlig och konkurrenskraftig lagstiftning med 
förutsägbara och harmoniserade myndighetsbeslut. Patientdatalagen, etikprövningslagen och 
övriga regelverk måste vara samstämmiga och gällande lagstiftning stärkas för att möjliggöra 
att information från olika register och biobanker kan samköras samtidigt som patienternas och 
forskningspersonernas integritet skyddas. För att vi ska kunna utnyttja de unika svenska 
förutsättningarna för  life  science fullt ut måste en nationell  life  science-strategi innehålla en 
handlingsplan med stegvisa förändringar och tydliga ansvarsområden för att skyndsamt hantera 
dessa frågor. Många satsningar pågår men arbetet behöver samordnas och Vetenskapsrådet 
föreslår därför att Vision e-hälsa 2025 får ett utvidgat uppdrag att även omfatta kvalitetsregister 
och biobanker. 

Forskning måste prioriteras i den kliniska verksamheten 
Den kliniska forskningen är en grundbult i en väl fungerande och framgångsrik hälso- och 
sjukvård, varför förutsättningarna för svensk sjukvårdspersonal att forska måste stärkas. För 
att få till en förändring krävs forskningskompetens i ledningsstrukturen och ett tydligt 
uppdrag. Vetenskapsrådet ställer sig positiv till att detta blir ett prioriterat område och vi ser 
även positivt på förslaget om att forskning också ska inkluderas i primärvårdens 
grunduppdrag2. Idag finns tyvärr en tydlig skiljelinje mellan forskning och sjukvård och det 
saknas utrymme för forskning i det dagliga sjukvårdsarbetet, något som även 
uppmärksammas av Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Kungl. Vetenskapsakademien 
(KVA)3  samt av SKL4  som ett problem för integrerad och vårdnära forskning. Vi anser därför 
att den nationella  life  science-strategin även bör omfatta initiativ för att skapa tydliga 
karriärvägar och incitamentsstrukturer för en långsiktig akademisk kompetenshöjning för 
hälso- och sjukvårdens personal samt kompetensutbyte mellan akademi, hälso- och sjukvård 
samt näringsliv. Vidare anser Vetenskapsrådet att det är nödvändigt att en nationell  life 
science-strategi harmoniseras med den reform, som även omfattar forskning i vården, som 
hälso- och sjukvården står inför. Vi anser därför att arbetet med  life  science-strategin bör 
samverka med utredningen Samordnad utveckling Or god och nära vårcr 

2  God och nära vård -- en primärvårdsreforrn  (SOU  2018:39) 
3  Kunskapslösningen, 17 förslag for en bättre hälso- och sjukvård (2018), Svenska Läkaresällskapet och Kungl. 
Vetenskapsakademien 

Patienter behöver forskning för att få bästa möjliga vård — inte bara idag utan även imorgon. SKL:s 
positionspapper om klinisk forskning (2016), Sveriges Kommuner och Landsting 
5  S 2017:01 särskild utredare Anna Nergårdh 
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Internationell samverkan 
Forskning inom  life  science gynnas av en stark internationell samverkan som leder till utbyte 
av de senaste forskningsrönen inom grundforskning samt effektivt och bättre nyttjande av 
forskningsdata, inkludering av patienter i kliniska studier samt implementering av 
forskningsresultat. I den nyligen publicerade utvärderingen av den kliniska forskningen vid de 
landsting som omfattas av ALF-avtalet6  framkom dock att Sverige har ett relativt lågt 
internationellt utbyte av forskare. Utvärderingen visar även på ett lågt intresse av 
internationellt utbyte bland svenska kliniska forskare. Även om orsakerna till denna 
utveckling inte är kartlagda är det med oro som Vetenskapsrådet tar del av dessa resultat och 
vi ser därför ett behov av långsiktiga satsningar i syfte att öka internationellt utbyte och 
samarbete för att stärka svensk klinisk forskning. Vetenskapsrådet anser därför att staten och 
landsting/regioner bör ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för att främja forskarrörlighet 
mellan olika aktörer samt internationellt utbyte med syfte att stimulera utbyte av 
forskningsidéer samt utveckling av ny forskningsmetodik. 

Vägen framåt 
Vi ser med tillförsikt på att ett  life  science-kontor med syfte att stärka Sverige som 
forskningsnation har bildats. Life science-kontoret har alla förutsättningar att vara en 
samlande kraft för att i dialog med akademins, hälso-sjukvårdens och näringslivets parter lösa 
de stora utmaningar som finns och skapa långsiktighet i statens ansvar för  life  science-
området. För att få en långsiktigt hållbar strategi som resulterar i handling krävs att alla 
aktörer känner en delaktighet och att varje organisation tar ansvar för sina uppdrag som 
tillsammans bildar helheten. Därför är det är nu viktigt att man bjuder in samtliga aktörer till 
fortsatt samråd för att säkerställa förankring och bygga upp ett starkt förtroende för  life-
science kontoret. Vetenskapsrådet har med sin långa erfarenhet och sitt breda engagemang 
inom  life  science både möjlighet och ett starkt intresse av att bidra till strategin och 
kontinuerligt medverka till att den förverkligas. 

6  Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet (VR1804) 
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