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De strategiska
innovationsprogrammens uppdrag
Strategiska innovationsprogram ska
• Skapa förutsättningar för hållbara lösningar på
globala samhällsutmaningar
• Öka konkurrenskraften inom områden av hög
relevans för Sveriges ekonomi
SIP-satsningens effektmål
• Stärkt hållbar tillväxt
• Stärkt konkurrenskraft och ökad export för svenskt
näringsliv
• Att göra Sverige till ett attraktivt land att investera
och bedriva verksamhet i
• Hållbar samhällsutveckling som tryggar försörjning,
välfärd, miljö- och energipolitiska mål
• Skapa förutsättningar för hållbara lösningar på
globala samhällsutmaningar
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Vision

Mission

Life science i Sverige har en ledarroll i
utvecklingen för en hälsa i världsklass
och en hållbar tillväxt.

Swelife faciliterar och accelererar
innovation och samverkan inom life
science – från idéer till samhällsnytta.

Tre övergripande mål
• Life science-Sveriges kompetenser och
resurser används nationellt genom
samverkan och samordning
• Sverige har en hållbar, växande och
internationellt konkurrenskraftig life
science-sektor
• Invånare i Sverige har tillgång till
innovativa, kostnadseffektiva och
individanpassade lösningar för bättre
hälsa baserade på nuvarande ”best
practice”

Dessa behov fokuserar Swelife på 2021-23

Goda förutsättningar
för att utveckla och
skala upp lösningar
för bättre hälsa

Det finns ett behov av att förkorta tiden mellan
att nya innovativa produkter och metoder tas
fram till dess de kommer till nytta.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder
med starka universitet, företag med hög
innovationsförmåga, hög vårdkvalitet och
(underutnyttjade) unika register. Trots det tar det
ofta mycket lång tid för nya idéer att skapa värde
för såväl individ som samhälle.

Starka, samverkande
och tillgängliga
infrastrukturer inom
life science

Det finns ett behov av ett samverkande och
tillgängligt system av infrastrukturer för life
science i Sverige, för att nå vår fulla potential
som innovationsland.
I dag finns det många bra systemdelar, men det
saknas en sammanhållen helhet. Det skapar en
otydlighet, en suboptimering av resurserna och i
värsta fall missade möjligheter för Sverige.

En möjliggörare för life science genom nationell samverkan

Patient-representanter

Policyorganisationer

Hälso- och sjukvård
Spetspatienterna

Näringsliv

Politik och kunskapsmyndigheter
Life Science Kontoret

Finansiärer

Universitet/högskola
Innovationsstöd och infrastrukturer

Detta är inte en heltäckande bild utan endast ett urval
av de organisationer som Swelife samarbetar med.

Swelifes projekt

Innovationsprojekt
Öppna utlysningar för att underlätta och snabba på
affärsutveckling och kommersialisering och öka
tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.
Genomförs sedan 2018 i samarbete med
Medtech4Health.
Ska:
• vara hälsofrämjande
• ha hög innovationspotential
• bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer
från minst två olika sektorer.

Strategiska projekt
Projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte.
Bidrar främst till systemförändring genom
förändrade arbetssätt och/eller förbättrade
forsknings- och utvecklings-möjligheter för många
parter.
Ska:
• skapa förutsättningar för innovation
• vara skalbara med plan för implementering
• ha fokus på skalbarhet (nationellt och/eller
internationellt)
• öka samverkan mellan befintliga satsningar
• tillgängliggöra resultat och lärdomar öppet

Swelife i siffror 2014-21

>400

>200
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PROJEKTFINANSIERING
Beviljad volym mkr
(exkl. medfinansiering)

ANTAL BEVILJADE
PROJEKT

ANTAL
UTLYSNINGAR

Frisk-Risk-Sjuk
Genomic Medicine Sweden

Sjukvårdsintegrerad biobankning
Swelife ATMP

Prevention
barnfetma

Patientöversikter
cancer, Sweper

Sjukvårdsintegrerad biobankning
Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att
insamling och hantering av prov för forskning stödjer
sig på befintliga strukturer inom rutinsjukvården.

FILM!

Det medför att prov får samma höga kvalitet som
vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet
av provhanteringen och information om hur provet
har hanterats. Insamling och biobankning av
forskningsprov sker i enlighet med biobankslagen
och kan användas i etikgodkända projekt med
inhämtat patientsamtycke.
Projektet inför en nationell modell för
sjukvårdsintegrerad insamling och hantering av
forskningsprover
Bidrag och leveranser

32 sjukhus i hela Sverige har implementerat den
nationella modellen 2020 (16 från början)
Nya metoder för uttag av biobanksprover testas med
Swelife-bidrag.

Nytta
Nationellt jämförbara prover med ännu högre kvalitet
ger:
> Ökad patientnytta och jämlik involvering i studier
> Ökad konkurrenskraft inom forskning och utveckling
> Ökad kostnadseffektivitet och enklare hantering

Genomic Medicine Sweden (GMS)
GMS samordnar införandet av precisionsmedicin över
hela landet. I bred samverkan med sjukvård, akademi
och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör
förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval
och forskning inom området precisionsmedicin. De
fokuserar till en början på bred gensekvensering vid
bland annat cancer, sällsynta diagnoser och
infektionssjukdomar.

Bidrag och leveranser
Swelife har möjliggjort uppstart av GMS nationellt
Skalbara informatiklösningar inom Genomic Medicine
Sweden:

• Standarder för genomikdata och hälsodata
• Etablering av en miljö för avancerade analyser och
visualisering
• Legala förutsättningar
Stärker samverkan mellan GMS, Swelife-ATMP/CAMP,
Biobank Sverige, Sweper, AI Innovation of Sweden mfl.

Swelife-ATMP
ATMP = Advanced Therapy Medicinal Products. Projektet
bidrar till ökad nationell konkurrenskraft inom avancerade
terapier (cell- och genterapier)

Bidrag och leveranser
• Regulatorisk guide för ATMPs
• Studieprotokoll för ATMPs

• Checklista: Good Manufacturing Practice (GMP) for ATMPs
• Legalt och etiskt ramverk (handbok) för ATMPs (pluripotenta
stamceller)
• Generiska modeller för affärsmodell och hälsoekonomi för
ATMPs

• Nationell kraftsamling och samordning
• Tredubblat partnerskap: från 13 till 36 projektparter
• Nationell hemsida: www.ATMPSweden.se
• Nationella arbetsgrupper inom cellterapi och genterapi
• Nationella konferenser och seminarier

Projektet drivs i samverkan med CAMP
(Centre for Advanced Medical Products)
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Sweper: Patientöversikt inom cancer
Regionala cancercentrum i samverkan bedriver
utveckling och införande av en gemensam
grundmodell för patientöversikter inom cancervården.
Projektet syftar till att översiktligt samordna och
visualisera information om patientens vård och
behandling. Detta underlättar för vårdpersonal och ger
patienter större delaktighet i sin vårdprocess.

Baseras bl a på medicinska maskinläsbara lexikon för
respektive diagnos - framtagna genom Sweperprojektet.

Bidrag och leveranser
Beslutsstöd för 8 cancerdiagnoser har tagits fram och
införts i hela Sverige år 2020.

Nytta
•
•
•
•
•

Större patientdelaktighet
Förbättrad kvalitet i cancervården
Effektivare patientmöten
Data för kvalitetsarbete, utveckling och forskning
Lärdomar om hur man implementerar i alla regioner

FILM!

Prevention Barnfetma
- för en jämlik hälsostart i livet
Mission: Noll fetma vid skolstart 2030
Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har
som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn
0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska
psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar.
Bidrag och leveranser
• Nationell målbild och kraftsamling inom prevention
• 5 arbetspaket
• Nationell koordinering

• Best practice
• Grand challenge
• Mätning, uppföljning, datahantering
• Incitament, ersättningsmodeller, affärsmodeller

Initierat av hälso- och sjukvården
Totalt 24 parter involverade
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Nationell mission - 24 parter i Sverige
Internationellt
Noll fetma vid
skolstart 2030

21 regioner
och 290
kommuner
Kunskapsstyrningen

Nationellt

Regionalt / Lokalt

Prevention Barnfetma - status

2. Best practice och
implementering

3. Grand Challenge
och hackathon

4. Mätning, Uppföljning
och Datahantering

5. Incitament, Ersättningsoch Affärsmodeller

Stort nationellt och internationellt intresse

97%
SUFFERING
COSTS

Vad påverkar vår hälsa?
1

:

INVESTMENT

Life style

Family history and
genetics

Environmental and
social factors

Healthcare

40%

30%

20%

10 %

6
COST

Schroeder NEJM 2007

Hur når vi hela vägen?

Nytt, nyttigt
och
nyttiggjort!
The Healthy Weight Alliance
1.780.000.000 SEK
En innovation i offentlig verksamhet
är ”när man tar fram och inför nya
produkter, processer, tjänster,
samverkansformer, synsätt och
metoder som resulterar i betydande
förbättringar av kvalitet, effektivitet
eller ändamålsenlighet”.
Innovationsrådets slutbetänkande
(2013:40)

20

Tack!

Peter Nordström
Programchef Swelife
Peter.nordstrom@swelife.se
+46 705 - 191 220
www.swelife.se

