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• Konkurrenskraft

• Framtida styrkeområden
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regeringen

• En långsiktig strategi –

ramverk och insatser
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Sverige har hög rankning i flera olika ”innovation scoreboards”

2020-02-28

#1 “EU innovation leader” 2019 , följt
av Finland, Denmark och
Nederländerna

#2 “The Global Innovation Index 
(GII) 2019” Creating Healthy Lives 
The Future of Medical Innovation

#7 “Bloomberg Innovation 
Index 2019: 10 most 
Innovative Economies in the 
World”





Global Innovation Index (GII) 2019 “Creating 
Healthy Lives The Future of Medical Innovation”



En nationell strategi 

för life science
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”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att 

förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt 

välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och 

förverkliga Agenda 2030.”
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Vad är life science-sektorn?

Life science-sektorn omfattar de företag, universitet 

och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, 

regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet 

bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn 

innefattar forskning, högre utbildning och 

innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska 

produkter och behandlingar, samt prevention, 

implementering och uppföljning.
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Åtta prioriterade områden 

- 30 målsättningar



Strukturer för samverkan

1.1 Stärkt nationell samordning inom life science-området

1.2 Partnerskap för regional och nationell kraftsamling

1.3 Norden som globalt ledande life science-hubb



Nyttiggörande av hälso- och vårddata

2.1 Effektivt och säkert utbyte av patientdata

2.2 Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation

2.3 Effektiv, säker och etisk användning av registerdata

2.4 Bättre nyttjande av biobanker

2.5 Uppföljning med hjälp av Real World Data



Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier

3.2 Accelererad, säker och etisk policyutveckling

3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar

3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård



Integrering av forskning och innovation i vården
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4.1 Incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning

4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård

4.3 Hög kvalitet i kliniska studier

4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården.



Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik

5.2 Utveckling och samverkan för implementering



Forskning och infrastruktur

6.1 Stärkt tvärsektoriell forskning inom life science-området

6.2 Excellent forskningsinfrastruktur inom life science-området

6.3 Ökat och breddat nyttjande av forskningsinfrastruktur

6.4 Stärkta infrastrukturer för datadriven forskning och innovation

6.5 Ökat svenskt deltagande i EU-program



Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

7.1 Goda möjligheter till livslångt lärande

7.2 Effektiv samverkan för kompetensförsörjning

7.3 Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för

internationell rekrytering



Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

8.1 Bättre företagsvillkor för forskning och utveckling

8.2 Ökat främjande för export och investeringar

8.3 Företagsinkubatorer i världsklass

8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning



Departementsnamn

Kontakt

n.lifescience@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/regeringens

-politik/regeringens-strategiska-

samverkansprogram/life-science-

strategin--for-battre-halsa-och-starkt-

konkurrenskraft/
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