
1.1 Insatser som gör det möjligt för alla relevanta aktörer att engagera sig. 
1.2 Insatser som ökar samsyn och minskar fragmentering inom life science-

sektorn i Sverige. 

2.1 Insatser för att öka samverkan mellan forsknings- och utvecklings-
infrastrukturer för life science 

2.2 Insatser för att öka samverkan inom innovationsstödet för life science
2.3 Insatser som synliggör kompetens och infrastrukturer
2.4 Insatser som gör att kompetens och infrastruktur används mer

3.1 Insatser för att göra det lättare att hitta relevanta finansieringsmöjligheter, 
nationellt och internationellt

3.2 Insatser för att tydliggöra vilka krav och förutsättningar som finns för att öka 
möjligheterna att attrahera kapital

3.3 Insatser för ökad tillgång till befintligt svenskt kapital och ökad volym av 
svenskt kapital för life science i Sverige

3.4 Insatser för ökad tillgång till utländskt kapital

4.1 Insatser som stödjer utvecklingen av, eller stärker redan befintliga, 
nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa 

4.2 Insatser som möjliggör att nya lösningar införs, förvaltas och utvecklas på 
ett långsiktigt sätt

4.3 Insatser för att etablera och sprida målbilden Frisk-Risk-Sjuk 
4.4 Insatser för nationell kraftsamling kring att förutsäga och förebygga ohälsa

5.1 Insatser som gör hälsodata mer samordnade och systematiska
5.2 Insatser för att öka samverkan mellan digitala infrastrukturer för life science 

i Sverige
5.3 Insatser som gör systematiska hälsodata tillgängliga för forskning och 

utveckling.
5.4 Insatser som skapar förutsättningar för långsiktig förvaltning av digitala 

infrastrukturer. 

Behov Insatsområden Insatser Effektmål 2030 Vision

Swelifes effektlogik

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

1.1: Gör samverkan till ett naturligt
arbetssätt

2.1: Öka samverkan mellan 
svenska infrastrukturer för life
science 

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

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

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 
nuvarande ”best 
practice”


