Swelifes effektlogik
Behov
1. Behov av ökad
samverkan och
samordning inom life
science i Sverige
2. Behov av stärkt
kompetens och
infrastruktur för life
science i Sverige

3 Behov av kapital
inom life science

4. Behov av nationellt
skalbara lösningar
för bättre hälsa

5. Behov av
systematiska
hälsodata

Insatsområden

Delmål 2023

1.1: Gör samverkan till ett naturligt
arbetssätt

1.1.1 Alla relevanta aktörer bidrar gemensamt i innovationsinsatser
1.1.2 Ökad samsyn och minskad fragmentering inom life science-sektorn i Sverige

2.1: Öka samverkan mellan
svenska infrastrukturer för life
science

2.1.1 Swelife har ökat samverkan mellan Forsknings- och utvecklingsinfrastrukturer
i Sverige
2.1.2 Swelife har ökat samverkan mellan innovationsstödjande aktörer i Sverige
2.2.1 Swelife har gjort det lättare att hitta relevant kompetens och infrastruktur inom
life science
2.2.2 Swelife har ökat nyttjandegraden av forsknings- och utvecklingsinfrastrukturer
i Sverige

2.2: Gör kompetens och
infrastruktur mer tillgänglig
3.1: Gör det lättare att hitta och
attrahera kapital
3.2: Öka tillgången till kapital för
life science
4.1: Skapa förutsättningar för att
skala upp lösningar för bättre
hälsa
4.2: Öka fokus på att förutsäga
och förebygga ohälsa genom att
etablera konceptet Frisk-Risk-Sjuk
5.1: Gör hälsodata mer
samordnade och systematiska
5.2: Gör hälsodata mer tillgängliga

3.1.1 Swelife har gjort det lättare att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns
för att ta fram lösningar för bättre hälsa
3.1.2 Swelife-finansierade projekt har förbättrade möjligheter att attrahera kapital
3.2.1 Swelife har bidragit till ett mer heltäckande finansieringsflöde för life science
3.2.2 Swelife-finansierade projekt har ökat sina möjligheter att attrahera utländskt
kapital
4.1.1 Swelife har startat upp och vidareutvecklat nationellt skalbara lösningar för
bättre hälsa
4.1.2 Swelife har förbättrat förutsättningarna för implementation och förvaltning av
skalbara lösningar
4.2.1 Swelife har nationellt etablerat konceptet Frisk-Risk-Sjuk
4.2.2 Swelife har bidragit till ett ökat fokus på att förutsäga och förebygga hälsa i
Sverige

5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2

Swelife har skapat förutsättningar för samordnade och systematiska hälsodata
Swelife har ökat samverkan mellan olika digitala infrastrukturer
Swelife har förbättrat tillgången till systematiska hälsodata
Swelife har förbättrat förutsättningarna för långsiktig förvaltning av
strukturerade hälsodata

Effektmål 2030

Vision

Life science-Sveriges
kompetenser och
resurser används
nationellt och
internationellt genom
samverkan och
samordning

Sverige har en
hållbar, växande och
internationellt
konkurrenskraftig life
science-sektor

Invånare i Sverige har
tillgång till innovativa,
kostnadseffektiva och
individanpassade
lösningar för bättre
hälsa baserade på
”current best practice”

Life Science i
Sverige har en
ledarroll i
utvecklingen mot
en hälsa i
världsklass och en
hållbar tillväxt

