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Under många år kunde branschen notera problemen, 
men det verkade inte som om resten av samhäl-
let insåg allvaret i situationen. I slutet av 00-talet 

sjönk antalet kliniska prövningar i Sverige dramatiskt. Ast-
raZeneca lade ned forskningsanläggningen i Lund. Svensk 
hälso- och sjukvård visade mindre och mindre intresse för 
nya läkemedel och användning av nya läkemedel sjönk. 
Svensk life science gick en problematisk framtid till mötes.

Det går inte att slå fast det som en absolut sanning, men 
för mig förefaller det som om den händelse som fick den 
politiska opinionen att svänga var när AstraZeneca med-
delade att även forskningsanläggningen i Södertälje skulle 
stängas. Då blev det på något sätt allvar. Om det kan man 
säga mycket, men faktum är ändå att under de få åren efter 
Södertäljebeslutet har vi sett en helt annan aktivitet för 
svensk life science från landets beslutsfattare. Den förra 
regeringens forsknings- och innovationsproposition från 
hösten 2012 var en ambitiös satsning och innehöll ett väl-
kommet fokus på life science. Ett flertal statliga utredning-
ar presenterade bra underlag och analyser. 

25 ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA 
SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Life science-branschens handlingsplan:

Den svenska branschen för life science har nyligen presenterat ett gemensamt 
förslag med de 25 viktigaste och mest akuta åtgärderna som ska få branschen att 
åter växa och ta tillbaka positionen som en svensk basindustri. Nu behövs en tyd-
lig samordning från Sveriges högsta politiska ledning, skriver här Anders Blanck, 
verkställande direktör på LIF. Bakom den gemensamma handlingsplanen står LIF, 
Swedish Medtech och SwedenBIO.
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Men utväxlingen, eller om man så vill det konkreta re-
sultatet, av dessa utredningar och propositioner har än så 
länge varit ganska magert. Fallet för de kliniska prövning-
arna har planat ut, men de små ökningarna på vissa delom-
råden som kan noteras markerar inte en återgång till situa-
tionen i början av 2000-talet. Svensk hälso- och sjukvårds 
användning av nya och innovativa behandlingar är fortfa-
rande låg och de nya modeller för ordnad introduktion som 
är under utveckling har ännu inte inneburit någon markant 
skillnad. De byråkratiska processerna för utvärdering av 
nya metoder blir i stället allt fler och allt mer oöverskådliga. 
Detta är bekymmersamt på många sätt. Det är inte fler ut-
värderingsmodeller vi behöver – det är en hälso- och sjuk-
vård som återgår till att på allvar vara intresserad av forsk-
ningens resultat och som har en vilja att använda och ut-
värdera innovationer för att ligga i framkant.

En samling i branschen
Branschen har inte suttit stilla. Både på egen hand och i 
samverkan med externa intresserade aktörer har både LIF 
och andra branschorganisationer varit aktiva för att påver-
ka och kräva förändring, för att utbilda och informera, för 
att samla goda idéer och utveckla dem. I Almedalen varje 
sommar har vi noterat allt fler seminarier och symposier 
om life science och där har grundtonen hela tiden varit den-
samma: Vi är överens om att vi har ett problem, situationen 
är allvarlig – men vad ska vi göra åt det?

En av de politiker som varit mest aktiv är riksdagsleda-
moten Penilla Gunther, KD. Under 2013 och 2014 var hon 
pådrivande för ett antal seminarier i Riksdagshuset om 
svensk life science. Seminarieserien avslutades med en stor 
workshop i februari 2014 med deltagare från företag, aka-
demin, forskningsinstitutioner och universitet. Mer än 150 
deltagare arbetade under en dag med att från sina respek-
tive olika utgångspunkter samla och presentera åtgärdsför-
slag för en starkare och mer livskraftig life science-sektor. 
Resultatet från workshopen presenterades i ett idéprogram 
som överlämnades till ansvariga på berörda departement. 
Det var ett brett och kanske till och med lite vildvuxet pro-
gram, men det visade att sektorns alla aktörer hade gott om 
idéer om vad som kunde göras. Att alla förslag inte var 
omedelbart genomförbara och att stort och smått blandades 
var naturligt – det var trots allt ett idéprogram. Som brut-
tolista fungerade Idéprogrammet, men för att få konkreta 
politiska åtgärder fanns det ett behov av att konkretisera 
och rensa i önskelistan.

De tre branschorganisationerna inom life science-områ-
det (LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO) tog Idéprogram-
met som avstamp för att under sommaren 2014 göra ett för-
sök att se om vi tillsammans kunde enas om en handlings-
plan med de enligt oss viktigaste, mest akuta åtgärder som 
regeringen borde kunna genomföra. Det var ingen enkel 
sak – alla aktörer har alltid långa önskelistor och de är säl-
lan riktigt desamma. Läkemedel och Medtech har lite olika 
förutsättningar och olika problem, men vi såg det som vik-
tigt att verkligen mejsla fram ett gemensamt förslag från life 
science-sektorns industriorganisationer. 

Att vi nu har lyckats och kunnat presentera vår ”Hand-
lingsplan för life science” från hela företagssektorn ser jag 

som en styrka: företagen inom de skilda delarna av life sci-
ence må vara olika, men här presenteras våra allra vikti-
gaste önskemål och förslag som omfattar förslag över hela 
fältet: för forskning, företagstillväxt, kring hälso- och sjuk-
vårdens roll och ansvar, åtgärder för att stärka tillgången 
på kompetens samt åtgärder för att marknadsföra svensk 
life science.

Den statliga samordnaren
Vi var ju långt ifrån ensamma med att vilja åstadkomma en 
förändring. Den förra regeringen tillsatte i början av som-
maren en speciell samordnare för svensk life science, Pa-
tent- och Registreringsverkets generaldirektör Susanne Ås 
Sivborg. Hon fick i uppdrag ”att samordna insatser och iden-
tifiera utvecklingspotentialen för Life Science”. Resultatet 
av arbetet skulle ligga till grund för den life science-strategi 
som den gamla regeringen avsåg att lägga fram i höst. Nu 
har Sverige fått en ny regering, men Susanne Ås Sivborg 
kommer att rapportera till den nya regeringen under hös-
ten. Vårt intryck är att den nya regeringen också avser att 
i någon form vidta åtgärder grundade på hennes förlag.

Det är där som vår handlingsplan har en roll att spela. 
Regeringen får en rapport från samordnaren och branschen 
har gemensamt presenterat sin lista på åtgärder som vi an-
ser nödvändiga. Det är en bra bas att stå på för de kom-
mande diskussioner som vi förutsätter nu blir av. Branschen 
har tagit sitt ansvar och vi har stora förhoppningar att även 
den nya regeringen inser behoven och att det finns stora 
fördelar för svenska patienter, för svensk hälso- och sjuk-
vård, för företagsamhet och för svensk ekonomi och svens-
ka jobb, om life science-sektorn i Sverige åter kan växa.

ANDERS BLANCK
verkställande direktör

LIF

 

LÄS HANDLINGSPLANEN
Den gemensamma handlingsplanen på LIF:s, Swedish Med-
techs eller SwedenBIO:s hemsidor.

LIVSVETENSKAPER – LIFE SCIENCES
Life sciences är en informell sammanfattande benämning på 
vetenskaper som studerar levande organismer. I praktiken an-
vänds termen oftast som en sammanfattning av biologi, bio-
kemi, genetik och medicinska vetenskaper. (Källa: Nationa-
lencyklopedin.)

 




