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krönika

Life science-området har en lång historia av att han-
tera stora kvantiteter data. I korridorerna på bland 
annat molekylärbiologiska institutioner har det sur-

rats om data som lagts på hög för att det saknas både man-
kraft och beräkningskraft. Genetikartiklar som bara väntar 
på att bli skrivna. ”Omics” som käkar lagringsutrymme till 
frukost. Anslaget om 3,7 miljarder SEK riktat till datadri-
ven life science från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
uppfyller således mångas drömmar. 

Volymen av tillgänglig data ökar i en rasande takt, nu 
senast av massiv testning av covid-19 globalt. Landskapet 
är stort och svåröverskådligt. Vilken roll ska bioinformati-
kern spela? Biologen? Klinikern? Initiativet från Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse är välkommet då det kommer 
underlätta en struktur i vilken informationen kan katego-
riseras, visualiseras, tolkas och driva nya hypoteser. Man 
kommer också lyckas attrahera internationella forskare och 
skapa nya akademiska discipliner där datavetenskap sam-
spelar med bioteknik. Under många år har vi sett industrin, 
särskilt på andra sidan Atlanten, förstå kraften i de riktigt 
stora datamängderna och nu får vi ett nationellt initiativ 
att driva tankegångarna rakt in i framtidens forskning. Re-
sultatet kommer att bli en ännu större flora med preparat 
som potentiellt kan fungera som framtida terapier. 

I Sverige kan vi uppvisa stora framsteg inom upptäckt 
och innovation. Många bolag har, även om de är små sett 
till kapital och personal, egna pipelines med flera kandi-
dater men de flesta av dessa nya behandlingsmöjligheter 
kommer aldrig patienten tillgodo. Vad satsningen från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse inte tillför är sovring av rön 

Länken som fattas kedjan 
– hur tar vi den datadrivna forskningen till patient?

Volymen av tillgängliga data ökar enormt inom forskningen, men dessa behöver 
också kunna hanteras för att komma patienterna till nytta. Om detta har Johan 
Strömquist skrivit i denna krönika.

och vidareutveckling av grundforskning till produkt. Få 
akademiska forskare är entreprenöriellt lagda och att gäng-
se lärosäte skall ta en produkt vidare till klinik genom en 
forskningsplacering i tvärsnittet industri/akademi är vis-
serligen en god tanke men också en aning snäv inställning 
till problematiken. Det är i regel efter leverans av upptäckt 
och grundforskning som vi tappar farten.

Life science är en extremt kapitalkrävande bransch. Vi 
har ett stort uppdämt behov av finansiering för klinisk ut-
veckling och i dag är marknadens och enskilda individers 
förmåga att övertyga investerare det enda filter som finns 
för att avgöra om upptäckten är värd det önskade kapitalet. 
Detta leder till en kapitalkoncentration där de projekt som 
är bäst på att resa anslag får allt mer och övriga spelare får 
försöka klara sig bäst de kan med minimala resurser, oav-
sett om deras innovation har goda förutsättningar att till-
godose viktiga medicinska behov eller inte.
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Covid-19 pandemin är ett typexempel på ett marknadens 
misslyckande som drabbat befolkningen hårt. Det har sak-
nats marknadsincitament att utveckla behandlingar och 
vaccin trots att man känt till flera varianter av viruset under 
årtionden. Och här stod vi i början av året oförberedda. 

Likaså är arbetet mot antibiotikaresistens något som med 
rätt drivkraft och styrning troligtvis skulle tagit oss till en 
punkt mer hoppfull än där vi är i dag. Här kan aktörer som 
amerikanska BARDA, efter viss uppstartssträcka, spela en 
viktig roll. Likaså det BARDA-liknande ramverk som EU-
kommissionen vill inrätta. 

Men kanske är marknaden ändå den starkaste kraften 
för att prioritera vad som är hållbar innovation även fort-
sättningsvis? Vad Sverige i så fall behöver är kraftig kapi-
talattraktion för klinisk utveckling för att ta fler produkter 
hela vägen till marknaden. Tendensen i dag är att vi säljer 
ut våra upptäckter till internationella aktörer som bygger 

bolag utanför Sveriges gränser. Det skapar en handfull mil-
jonärer här hemma men den stora vinsten för samhället och 
dess medborgare flyttar utomlands. 

I Sverige har vi en stark forskningstradition och sett ur 
det här perspektivet är satsningen från Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse väldigt välkommen. Men det skapar vi-
dare frågor kring hur vi kan följa upp och ta tillvara på alla 
genombrott och upptäckter som våra universitet, forsk-
ningsinstitutioner och dess avknoppningar ger upphov till. 
Är vi nöjda med att sälja ut vår vetenskapliga kreativitet 
till mer välkapitaliserade spelare från andra länder eller 
ska vi skapa ett starkare stöd för att faktiskt bygga egna, 
långsiktigt hållbara företag? Ska vi få ut mer och bättre be-
handlingsalternativ till sjuka människor behövs mer peng-
ar för utveckling, inte bara för upptäckt. 

JOHAN STRÖMQUIST 
Vd för NDA Group
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