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referat

Lifs vd Anders Blanck, som tillsammans med kol-
legan Frida Lundmark modererade konferensen, 
menar att det just nu finns både möjlighet och vilja 

till ett utökat nordiskt samarbete för att möta den ökande 
konkurrensen från andra länder som satsar på Life Science. 
Men det finns också tydliga och gemensamma utmaningar 
i form av de behov – men också möjligheter – som följer av 
en åldrande befolkning i de nordiska länderna.

– Att vi lyckades samla både beslutsfattare, företrädare 
för myndigheter och företagsrepresentanter är i sig ett bevis 
på att det finns en bred samsyn om att vi i Norden måste 
agera gemensamt för att fortsatt kunna vara attraktiva för 
både läkemedelsforskning och avancerad läkemedelspro-
duktion i en allt hårdare internationell konkurrens. 

Anders Blanck lyfter också patientperspektivet när vik-
ten av forskning, utveckling och innovation inom Life Sci-
ence-sektorn diskuteras.

– Om vi vill vi kunna fortsätta att tidigt kunna erbjuda 
patienterna nya och effektiva behandlingar behöver vi sä-
kerställa att företagen vill fortsätta bedriva forskning och 
utveckling för sina nya läkemedel i våra länder. Det kräver 
att vi är internationellt sett konkurrenskraftiga på många 
olika plan. 

Nationella strategierna kan peka ut riktningen
Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminis-
ter Anna Hallberg, inledde den digitala konferensen med 
att konstatera att den pågående pandemin tydligt visat 

Startskott för mer 
nordisk samverkan 
inom Life Science
Är ökat nordiskt samarbete inom Life Science önskvärt och möjligt, och är det 
kanske till och med en överlevnadsfråga för sektorn i dessa länder på lång sikt? 
För att försöka bana väg för mer nordiskt samarbete arrangerade de nordiska 
branschorganisationerna för forskande läkemedelsföretag ett seminarium om de 
olika strategierna för Life Science i mitten av mars. Frågan var om, och i så fall 
hur, Norden kan stärka sin internationella konkurrenskraft genom strategisk 
samverkan.
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på värdet av samarbete, flexibilitet och innovation för att 
kunna möta stora samhällsutmaningar och att det borde 
kunna utvecklas ytterligare, inte minst inom och mellan 
de nordiska länderna. 

Danmarks Life Science-samordnare Carsten Kjær Joen-
sen och Sveriges Life Science-samordnare Jenni Nordborg 
berättade under ett pass om sina erfarenheter av arbetet 
med att ta fram och implementera nationella strategier och 
hur de ser att dessa kan användas för att gemensamt stärka 
Nordens konkurrenskraft som Life Science-region. Från 
Norge deltog Gloria Traina, rådgivare på departementet för 
hälso- och sjukvård, som varit aktiv i framtagandet av ”Nor-
wegian White Paper on Health Industry” med målet att 
stärka hälsoindustrin. Tydligt var att både styrkeområden 
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och utmaningar som de nationella strategierna försöker 
adressera, till stor del är gemensamma.

Liknande utmaningar
Förutom åldrande befolkningar och ekonomiska utma-
ningar är också ett gemensamt problem för de nordiska 
länderna att de forskande läkemedelsföretagen genomför 
allt färre kliniska prövningar i regionen. 

Lars Franksson, medicinsk direktör på läkemedelsföre-
taget Roche lyfte i paneldebatten om kliniska läkemedels-
prövningar fram att det finns stora möjligheter att genom 
utökat nordiskt samarbete bli mer attraktiva och vända den 
nedåtgående trenden. Men att det kommer att kräva tyd-
liga mål och konkreta åtgärder.

Det andra området där ländernas utmaningar är de sam-
ma och där nordiskt samarbete kan vara en del av lösning-
en är hälsodata. Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert 
modererade bland annat passet om hälsodata.

– Vi är duktiga inom Norden, vi bedriver stark klinisk 
forskning, vi har unika tillgångar i form av registerdata och 
biobanker. Men, vi måste bli bättre på att marknadsföra 
dessa tillgångar och på att tillgängliggöra data på ett säkert 
och effektivt sätt. Här är Finland en föregångare genom sitt 
arbete med att förenkla processerna för forskare och andra 
intressenter som vill få tillgång till hälsodata.

Så går vi vidare
De nordiska länderna har en stark tradition inom Life Sci-
ence och just nu även en stark näringspolitisk position. 
Statssekreterare Krister Nilsson lyfte bland annat att den 
svenska läkemedelsexporten ökade med 35 procent under 
första halvåret 2020 vilket innebär att läkemedel gått om 
fordonsindustrin i exportvolym, och i Danmark står läke-
medel för hela 22 procent av den totala exporten.

Men Life Science är en global sektor och konkurrensen 
är hård om privata investerares intresse, men också om 
kompetens i form av till exempel humankapital.

– Det här är en sektor vi måste värna om men också ut-
veckla. De nordiska länderna är alla länder med relativt 
litet befolkningsunderlag men om vi går samman kan vi 
erbjuda en internationellt konkurrenskraftig lösning exem-
pelvis när det gäller att attrahera kliniska läkemedelspröv-
ningar. Vi ser också att vi har en hög IT-mognad och välut-
vecklade register och biobanker som tillsammans kan ut-
göra ett attraktivt alternativ för den typ av studier som 
kommer att kräva tillgång till stora mängder välstrukture-
rade data och prov.

Anders Blanck ser konferensen i mars som ett startskott 
för att gå från ord till handling.

– Jag ser att viljan till intensifierat nordiskt Life Science-
arbete finns, men vi måste våga att gemensamt också prio-
ritera mellan olika områden och ta fram konkreta förslag 
på hur ett nordiskt erbjudande skulle kunna formuleras, 
och sedan också testa det i praktiken. Personligen anser jag 
att vi redan i höst ska anordna en uppföljande konferens 
för att diskutera hur vi kan bli mer konkreta och prioritera 
inom vilka områden vi i första hand ska utveckla det nord-
iska samarbetet. 

Seminariet ”Nordic Life Science meeting: Nordic Life Sci-
ence co-operation for stronger competitiveness” arrangera-
des av svenska Lif, norska Legemiddelindustrien, finska 
Lääketeollisuus och danska Lægemiddelindustriforeningen 
den 18 mars.

Mötet går att se via denna länk. 
https://www.lif.se/fokusomraden/nordic-life-science-
conference-18-march/

 ANNAKARIN SVENNINGSSON
Kommunikatör, Lif
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