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Som ni alla vet så är begreppet Life Science inte en 
simpel ”re-branding” av just gruppen läkemedelsfö-
retag, utan det handlar om en större sektor: Det in-

kluderar både företag, vårdens aktörer och akademin – och 
det handlar om mer än bara läkemedel. Medtech och små 
forskningsföretag är viktiga delar, för gruppen är starkare 
än sina beståndsdelar. Genom att beskrivas tillsammans 
med hela sektorn stärks även positionen för forskande lä-
kemedelsföretag. 

Det där är bakgrunden. Intresset för Life Science har 
öppnat dörrar för oss som aldrig förr till de beslutande rum-
men. Att bli lyssnad till är ett viktigt steg mot bättre infly-
tande, och därmed bättre möjligheter att verka för med-
lemsföretagens intresse.

Men en bra situation måste försvaras. Det är inte alls själv-
klart att det nuvarande intresset från statsmakten håller i sig. 

Den problemanalysen är anledningen till en av LIFs 
cent rala käpphästar i den önskelista som vi presenterar för 
politiker vi möter. Och det är en käpphäst om vilken jag 
ibland har fått en och annan förundrad fråga från medlems-
kretsen – ”Är detta verkligen så viktigt?”.

Vikten av starka institutioner
Därför tänkte jag ägna resten av denna krönika till att prata 
om vikten av starka institutioner och om varför LIF envetet 
pushar på regeringen för att den Life Science-samordnare 
vi har sedan några år ska ersättas med ett permanent kansli 
för Life Science inom Regeringskansliet.

Jag kan förstå att det på ytan inte ser särskilt revolutio-
nerande ut – en byråkratisk figur som borde bytas mot ett 

byråkratiskt kontor. Varför är det viktigt, och blir det verk-
ligen bättre om vi får igenom vårt krav?

För det första: Det är inget som helst fel på den nuva-
rande Life Science-samordnaren Anders Lönnberg. Han 
gör en jätteinsats. Vårt krav handlar inte om någon kritik 
av hans arbete, eller det stöd han får från det expertråd som 
är knutet till honom.

Vad det handlar om är att för att skapa förutsättningar 
för Life Science-sektorn att växa och utvecklas, behöver 
man oupphörligen jämka ihop en stor mängd politikområ-
den. Det berör näringsliv, skatter, teknik, forskning, hälso- 
och sjukvård och regionalpolitiska frågor, för att bara näm-
na några. Där har samordnaren haft en mycket viktig roll, 
såväl internt inom Regeringskansliet som för att samordna 
övriga aktörer inom sektorn.

Men det finns stora utmaningar med samordnarens upp-
drag. I den eviga förhandlingskarusell som är det dagliga 
livet i Regeringskansliet, där alla departement och alla po-
litikområden hela tiden slåss om samma resurser och där 
varje enhet givetvis är sig själv närmast, där är Life Science-
samordnarens position inte den starkaste.

Utmaningarna är ganska enkla att lista:
• Samordnarens uppdrag och förordnande är tidsbegrän-

sat, och har förlängts gång på gång. När detta skrivs lö-
per uppdraget ut 2018. Så skapas inte den långsiktighet 
som behövs.

• Samordnaren är rent juridiskt en ”statlig utredning”, 
vilket dels ger en otydlig ställning i relation till de be-
rörda departementen och dels inte skapar den förhand-
lingsstyrka som krävs.

Vikten av att bygga något    
Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life 
Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting 
genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala 
branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt 
för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för 
Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.
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• Samordnaren har inte de kansliresurser som behövs. 
Det gör det svårare att med kraft hantera alla de olika 
frågor som i den bästa av världar borde hanteras.

• Samordnaren har inga egna budgetmedel.

Det brittiska exemplet
Inspiration till våra krav hittade vi, som så många gånger 
förr när det gäller Life Science, i Storbritannien. Landet har 
under lång tid varit Europas starkaste nation inom vår sek-
tor. Den brittiska regeringen har arbetat med – i ordets 
verkliga bemärkelse – långsiktiga Life Science-strategier, 
med en rad konkreta åtgärder för att ytterligare stärka sek-
torn och dess internationella konkurrenskraft. Nu, med 
Brexit i annalkande, har man stora ytterligare utmaningar, 
men det är en annan historia.

Den kanske viktigaste åtgärden som britterna har gjort 
de senaste åren, är just inrättandet av ett särskilt kansli 
tvärs över departementsgränserna, ett ”Office for Life Sci-
ences”. Genom detta särskilda kansli med medarbetare från 
olika berörda departement, får Life Science-frågorna en 
egen hemvist inom den brittiska regeringen. Problemet 
med de många berörda departementen, som bara ser delar 
av kakan men inte helheten, får en lösning. De olika per-
spektiven kan vägas samman när sakfrågor ska beredas 
och konkreta åtgärder kan drivas framåt med större kraft.

Ett svenskt ”Office for Life Science”, placerat i regerings-
kansliet och med egna resurser, skulle vara en mycket po-
sitiv signal till hela den svenska Life Science-världen. Det 
skulle visa att Sverige långsiktigt är berett att prioritera 
arbetet för att stärka sektorn och att arbeta mot målet att 

landet ska vara en världsledande Life Science-nation. 
För företagen skulle denna institutionella åtgärd vara 

en signal om stabiliteten i den svenska statens åtagande 
för att nå det målet. Det skulle inte vara beroende av årliga 
förlängningar av ett uppdrag till en samordnare. Vad som 
särskiljer Life Science från många andra sektorer är att det 
statliga engagemanget och agerandet har så stor betydelse. 
Statens roll tillmäts stor tyngd i bedömningar av det sam-
lade investeringsklimatet.

LIFs krav – ”denna lilla byråkratiska ändring, från en 
samordnare till ett kontor” – utgår från övertygelsen att vi 
måste bygga något som håller över tid. Något som inte kan 
helt kullkastas av plötsliga politiska förändringar eller att 
någon annan populär fråga tar över intresset. 

Vårt krav är grundat på övertygelsen att institutioner 
faktiskt betyder något och också på erfarenheten från pe-
rioden före samordnaren, när Life Science-frågor försvann 
mellan stolarna bland alla inblandade departement. Hela 
frågan ägdes inte av någon, alla såg bara sin egen lilla del.

Samordnaren Anders Lönnberg har betytt stor skillnad. 
Det är dags att ta vara på de erfarenheterna och skala upp 
funktionen till den institutionella nivå som den är värd 
och behöver. Svensk Life Science kan inte nöja sig med 
ständiga provisorier. 
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