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PETER NORDSTRÖM / PROGRAMCHEF, SWELIFE

Swelife har nu varit verksamt i sex år. 

Vi har under denna tid arbetat för 

att stärka life science i Sverige och 

 förbättra  folkhälsan. Nu plane rar vi inför 

den resterande perioden. För att göra mesta 

möjliga nytta framåt tittar vi bakåt och lär 

oss av det vi gjort.

I den här skriften delar vi med oss av våra 

erfarenheter, och en del  tankar framåt. 

Vi tror att det finns mycket att lära av vår 

resa, inte bara för de som är närmast pro-

grammet, utan för alla som är intresserade 

av innovation och utveckling i en komplex 

värld med samverkan i fokus. 
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PROJEKTFINANSIERING 

beviljad volym (mkr)

ANTAL UTLYSNINGAR

ANTAL UNIKA ORGANISATIONER

som deltagit i Swelifes projekt

ANTAL BEVILJADE PROJEKT

av dessa var 118 innovationsprojekt

INNOVATIONSPROJEKTEN 

PROJEKTKATEGORI (ANTAL)

SWELIFE I SIFFROR 2014–19

32

Diagnostik 

14

E-hälsa

25

Medicinsk 
teknik

4

ÖvrigtLäkemedel

43

10

291

169

333
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REGIONAL TILLHÖRIGHET 

5

Norr

17

Uppsala-
Örebro

39
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4
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Väster

31

Söder

TERAPIOMRÅDE 

Allergi

Alzheimer

Cancersjukdomar
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Smärta
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3
3

40
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10

2
1
7
2

21
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(ANTAL PROJEKT PER REGION)
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1) BÖRJAN
2014 befann sig den svenska life science- 
sektorn vid ett vägskäl. Patentansökning-
arna var i botten. De stora svenskägda 
läkemedels- och medicinteknikföretagen 
köptes upp och tävlade på en global marknad 
och branschen övergick till att mest bestå av 
små och medelstora företag. Inom hälso- och 
sjukvården förväntades vårdkostnaderna 
öka kraftigt, liksom bristen på personal. 
Som ett av sjutton strategiska innovations-
program bildades Swelife, med uppgift att ta 
”ett nationellt ansvar för att koordinera, leda 
och därmed utveckla hållbara forsknings- 
och innovationsprocesser för svensk life 
 science”, som vi skrev i ansökan. 
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STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

De första strategiska innovationsprogrammen etablerades 2013, och till  skillnad 
från många andra samverkanssatsningar för innovation styrs innehållet av 
aktörerna. Aktörer inom ett visst område har gått ihop för att visa hur de vill 
 kraftsamla och samverka för att skapa innovationer. 

Programmen ska utgå från ett svenskt styrkeområde, stärka  innovationskraften 
och knyta an till de globala samhällsutmaningarna, och de drivs i upp till tolv år. 
Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans 
framtidens hållbara produkter och tjänster samt förutsättningarna för dessa.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas ansvarar tillsammans för innova
tionsprogrammen. Swelife etablerades 2014 med Vinnova som finansiär.

Det var i första hand två innovationsagendor – How world class diabetes re
search will contribute to Swedish growth (populärt kallad Diabetesagendan) och 
Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) – som lade grunden 
till Swelife genom etableringen av det strategiska innovationsprogrammet SIO 
Folksjukdomar. Ytterligare en innovationsagenda, Personalized Medicine, med 
fokus på cancerområdet, anslöt våren 2015 och ungefär samtidigt bytte pro
grammet namn till Swelife. På så sätt fick Swelife det breda uppdrag vi har i dag, 
där vi greppar över hela ”life scienceekosystemet”. Vi ser alltså sektorn som ett 
slags ekosystem där alla aktörer påverkar varandra och är beroende av varandra. 

NATIONELLT FOKUS

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en för
bättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska 
kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Vi arbetar också 
för en hållbar life sciencebransch som växer stadigt och är konkurrenskraftig 
på en global marknad.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång 
till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, att det ska finnas goda 
förutsättningar för hållbar tillväxt inom life sciencesektorn och att när vi är 
sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling. 
Visionen är att life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa 
i världsklass och en hållbar tillväxt.

Starkt kommersiella områden, som till exempel e-hälsa, är ofta slutna för oss inom det civila 
samhället. Det gör det svårt att lyfta våra medlemmars behov och önskemål. Tack vare stöd 
och finansiering från Swelife har vi bjudits in och fått en plattform på Vitalismässan.

Sofia Karlsson, utredare Funktionsrätt Sverige

BÖRJAN
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LIFE SCIENCE – SÅ HÄR HÄNGER DET IHOP   
  

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren 
som ägnar sig åt studiet av  biologiskt liv samt inre 
och yttre förutsättningar för fortsatt liv. De veten-
skapliga  upptäckterna inom forskningsgrenen har en 
praktisk tillämpning bland annat inom life science- 
sektorn.

Life science-sektorn omfattar de företag, univer-
sitet och högskolor samt offentliga aktörer på kom-
munal, regional och statlig nivå, som genom sin 
verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. 
Sektorn omfattar forskning, högre utbildning och 
innovation, utveckling av läkemedel, medicintek-
niska produkter och behandlingar, samt prevention, 
implementering och uppföljning. 
(Källa: Nationella life science-strategin)

Till life science-branschen räknas företag 
inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och 
 läke medelsutveckling och -tillverkning, inklusive 
specialiserade  underleverantörer och konsulter. 
Hit räknas även företag som arbetar med utveck-
ling av diagnostik och behandlingsmetoder samt 
företag som tar fram  produkter och tjänster kopplat 
till e-hälsa. 
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Swelife etableras med Lunds  universitet 
som värdorganisation.

Kliniska studier Sverige bildas. 

EIT Health bildas. 

Regeringen tillsätter en nationell life science-sam-
ordnare, Anders Lönnberg och ett nationellt expertråd.

Regeringen startar det nationella innovationsrådet.

Det strategiska innovationsprogrammet 
Medtech4Health bildas. 

Regeringen lanserar fem samverkansprogram. 

Swelifes treårsutvärdering

Life science-kontoret på Regerings kans liet  bildas; 
Jenni Nordborg tar över som nationell life science- 
samordnare. Life science-kontoret presenterar 
 Färdplan för life science.

Regeringen lanserar fyra nya samverkansprogram.

Regeringen presenterar åtta prioriterings områden 
inom life science. 

Life science-samordnaren på Regeringskansliet ges 
 uppdraget på heltid. 

Life science-kontoret presenterar en  nationell strategi 
för life science. 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

HÄNT I DET SVENSKA LIFE SCIENCE-SEKTORN  
UNDER PROGRAMPERIODEN, ETT URVAL    
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2) GJORT
Life science-sektorn har förändrats mycket 
under Swelifes första sex år, och därmed 
har även programmet utvecklats. Vissa 
fråge ställningar som var stora i början av 
programperioden har fått sina svar eller 
 förändrats. Nya har tillkommit.
Även programkontoret har utvecklats. Lunds 
universitet är fortfarande  värdorganisation 
för Swelife, men från att ha varit lokalt 
 förankrat i Lund, har programkontoret nu 
representanter även i Göteborg, Linköping 
och Stockholm. 
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Swelife har på ett framsynt sätt verkat för samordning av de nationella satsningar som 
gjorts inom life science de senaste åren.
Inom precisionsmedicin har stöd från Swelife möjliggjort att man via en framgångsrik 
 strategi kunnat samla kompetens och resurser för att stärka nationens uppdrag att bidra 
till Regeringens målsättning att Sverige skall ha en internationellt framträdande roll inom 
 om  rådet. För det skall Swelife ha ett STORT tack. 

Professor Mikael Wiberg, forsknings- och 
utbildningsdirektör, Region Västerbotten
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BÖRJAN

FYRA PORTFÖLJER 

Hur Swelifes programkontor varit organiserat har ändrats över åren. Sedan 
2018 bedrivs verksamheten i fyra portföljer, hanterade av varsin portfölj
ansvarig. Det ger en mer effektiv organisation. 

Portföljerna är: 

> Samverkan och samordning. Här ökar vi samverkan genom att koppla ihop 
organisationer, aktiviteter, personer och initiativ.   

> Kompetens och kapital. Här samverkar vi med innovationsstödet och infra
strukturer i Sverige för att dela kompetens inom life sciencesektorn och 
möjliggöra för de goda idéerna. På så sätt kan idéerna växa till globala 
 produkter och tjänster som är till nytta och hållbara för civilsamhället. 

 I portföljen ingår även utlysningarna för innovationsprojekt. 

> Skalbara lösningar för bättre hälsa. Här skapar vi förutsättningar som 
möjlig gör för goda idéer för bättre hälsa att kunna skalas upp så att skatte
medel och kunskap används optimalt och blir till nytta för fler. 

> Systematiska hälsodata. Här skapar vi möjligheter för att systematiska hälso
data – med bibehållen integritet för patienten – ska kunna användas av 
hälso och sjukvård, akademi och näringsliv för att ge bättre möjligheter för 
verksamhetsutveckling och innovation. 

UTLYSNINGAR FÖR INNOVATIONSPROJEKT 

Swelife har genom hela sin programperiod haft utlysningar för innovations
projekt som befinner sig förhållandevis tidigt i sin utveckling. Anledningen till 
det är att vi ser att det finns ett gap i finansieringen av innovativa projekt. Det 
finns relativt gott om riskvilligt kapital på några hundra tusen kronor, som gör 
att  initiativtagarna kan verifiera idén. Det finns ofta också kapital att tillgå – om 
än utanför Sverige och i hög konkurrens från hela världen – när väl produkten 
är validerad, kliniskt testad och nära eller på marknaden. 

Perioden där emellan – alltså mellan proof of concept och fram till färdig 
 produkt eller lösning – är däremot riskabel och resurskrävande och därmed svår 
att hitta finansiering till. Samtidigt är det just detta steg som är så viktigt för 
att Sverige ska få fler livskraftiga life scienceföretag. Därför har Swelife valt att 
finansiera starka projekt i denna fas.
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RICHARD ROSENQUIST  BRANDELL  /  
PROFESSOR, GENOMIC MEDICINE SWEDEN

Genomic Medicine Sweden-projektet syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur som möj-
liggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige. Projektet är ett samarbete 
mellan sju regioner med universitetssjukvård och sju universitet med medicinska fakulteter. 

Swelife har finansierat Genomic Medicine Sweden i flera omgångar, allra först en förstudie. I december 

2019 kunde vi berätta att vi finansierar projektet med ytterligare elva miljoner kronor. Bidraget från 

Swelife förbättrar och stödjer möjligheterna att kunna använda data om våra gener för diagnostik, 

behandling och förebyggande av ohälsa. 

 – Vi ville få in den nya sekvenseringsteknologin i sjukvården över hela landet, säger Richard Rosen-

quist Brandell. Swelife tyckte att detta var i linje med vad de ville satsa på. Vi som startade projektet 

jobbade inom SciLifeLab, och det var där vi började diskutera: Är det inte lika bra att vi jobbar över hela 

landet? Vi fick rådet att söka Swelife-medel, för att få stämpeln som ett nationellt och strategiskt projekt.

 Att projektet blev nationellt gjorde det ännu starkare, eftersom man då kan använda populations-

baserade data från en ännu vidare grupp med människor, och på så sätt lära sig mer, än om det hade 

fortsatt vara ett regionalt initiativ. 

 Redan under ansökningstiden för förstudien hade projektet kontakt med programkontoret. 

 – Vi fick många kommentarer att bemöta, och det slutade med en tjugofem sidor lång ansökan. 

Det var bra med förstudien, för den gjorde att vi kunde förankra projektet nationellt. Denna kunde ta 

oss vidare till nästa nivå och innebar att Genomic Medicine Sweden blev ”på riktigt”.
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Tidigt under Swelifes programperiod var utlysningarna inriktade på smalare 
ämnesområden. De finansierade innovativa satsningar inom diabetes och cancer. 
Från och med 2016 utvidgades de till mer generella ”bättre hälsa”. Sedan 2018 
samverkar Swelife och Medtech4Health i utlysningsarbetet och samfinansierar 
beviljade projekt. 

Samverkan har varit ett uttalat krav för innovationsprojekten redan i den första 
utlysningen 2014, och det är något vi hållit fast vid. Vi kräver samverkan mellan 
minst två parter – exempelvis från akademi, näringsliv eller hälso och sjukvård – 
för att man genom samverkansformatet får en hållbar tillväxt i projekten och ett 
längre perspektiv. Projekten ska vara behovsanpassade och kunna implementeras.

I dag, drygt fem år efter den första utlysningen 2014, kan vi – genom bland 
annat enkätsvar – se att många av de innovationsprojekt vi finansierat har bärkraft. 
Vi har förstått att själva ansökningsprocessen har varit värdefull för projektens 
utveckling, och många vittnar om att Swelifefinansiering är en kvalitetsstämpel 
som gör det lite tryggare för andra finansiärer att satsa. Kvaliteten på våra innova
tionsprojekt är mycket hög, och vi ser att framgång föder framgång.

Swelife har finansierat över hundra innovationsprojekt, några vid ett flertal 
tillfällen. Totalt har vi bidragit med mer än 160 miljoner kronor till relativt tidiga 
innovationsprojekt under dessa första sex år. Tillsammans med finansiering från 
projektparterna uppgår budgeten till det dubbla. 

En lista över Swelifes samtliga finansierade innovationsprojekt finns i slutet av 
denna skrift.

BÖRJAN

Swelife samlar en bredd av aktörer, från akademi och sjukvården till näringslivet, vilket 
leder till ökade insikter och större förståelse för varandras perspektiv. Det bygger respekt 
för  varandra och en starkt ömsesidigt förtroende. När vi kan uppnå större samsyn på 
 ut maningar och möjligheter så kommer vi kunna hitta långsiktigt hållbara lösningar. 
Vi börjar nu se några konkreta projekt som har möjlighet att verkligen bidra till en tydlig 
utveckling om de implementeras fullt ut, exempelvis nyttan av hälsodata och genomics. 

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, ordförande LIF
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Lipum AB har tagit fram en läkemedelskandidat som har potential att bli behandling för flera 
kroniska inflammatoriska sjukdomar. Företaget fick en knapp miljon kronor genom Swelife 
och Medtech4Healths utlysning 2018.

– Kapitaltillskottet har ett värde i sig, och sedan blir det en validering, säger Einar Pontén. Ren extern 

finansiering har ett värde i sig – kanske inte så mycket för oss, för vi tror på oss själva, men för om-

givande aktörer. Extern validering ger investerare råg i ryggen att investera. Bidrag som inte spär ut 

ägande är också alltid mycket enklare att hantera för ett litet företag. Man kan ju inte sätta en hisnan-

de värdering så tidigt. 

 Särskilt i tidig fas är den noggranna bedömningsprocessen som en Swelife-utlysning innebär 

värdefull som vägvisare för investerare. Därefter minskar behovet av den typen av validering. 

 – De investerare vi pratar med nu, de tittar inte lika mycket på att vi fått pengar från Swelife för att 

göra sin  bedömning. Dels är de ju själva duktiga på området, dels tar de in externa experter. 

 Bara ett halvår efter Swelife-pengarna fick Lipum cirka 23 miljoner kronor genom EU:s Horizon 

2020-program. 

 – På så sätt var Swelife rätt på det – vi var ett projekt som var värt att satsa på.  Finansiering 

handlar mycket om tajming, och behoven beror på var i företagets utvecklingsfas man är. I det läget 

när vi fick bidraget var det jättemycket pengar, men nu, ett och ett halvt år senare, så försöker vi ju att 

resa 180 miljoner kronor. 

 En utmaning för Lipum – liksom för många andra start ups med läkemedelskandidater – är 

 Swelifes krav på samverkan mellan två eller flera aktörer. 

 – Bolagets intresse och inriktning kan vara för specifikt för att passa in i akademiskt inriktad 

forskning. Därför kan det vara klurigt att hitta samarbetspartners så att villkoret blir uppfyllt. 

EINAR PONTÉN  /  VD, LIPUM AB
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BÖRJAN

DE STRATEGISKA PROJEKTEN 

Swelife har under hela programperioden drivit strategiska projekt som  s kapar 
bättre förutsättningar för att utveckla life science i Sverige. Under de  första åren 
handlade det mer om att genomföra strategiskt viktiga punktinsatser. Vi tog fram 
flera praktiska verktyg, exempelvis ett för legalt stöd till life scienceföretag – 
All Right Legal Support – som togs fram tillsammans med innovationsstödsak
törer. Ett annat exempel är databasen Swedishlifesciences.com.

Redan tidigt initierades ett stöd till möten, Stöd för evenemang och samver
kan, som under åren stöttat allt från stora konferenser som NLSDays till min
dre samverkansmöten med exempelvis patienter och innovationsstödsaktörer. 

Efter hand har det stått klart att Swelife kan göra nytta med strategiska pro
jekt på systemnivå. Genom att samla större konsortier och konstellationer och 
skapa bredare projekt, har vi kunnat arbeta mer systempåverkande och på så 
sätt skapa ännu bättre förutsättningar för innovation. 

Därför har Swelife flera projekt som handlar just om att skapa  förutsättningar 
för innovation genom att möjliggöra uppstart och utveckling av nationella 
satsningar av stor vikt för Sverige. Exempel på detta är Genomics Medicine 
Sweden, Sjukvårdsintegrerad biobankning, SwelifeATMP inom cell och gen
terapier och Sweper som fokuserar på användning av hälsodata.

Samverkan och gemensam utveckling tar tid och resurser, och de flesta 
organisationer har inte detta på sin huvudagenda och kan därför bara lägga 
begränsade resurser. Här kan Swelife gå in och göra en direkt skillnad genom 
koordinerande och utredande projekt. 

Swelife har också en omvärldsbevakande roll. Det händer många, ofta otro
ligt bra saker runt om i Sverige inom life science, men det är inte alltid att aktö
rerna bakom har kunskap om varandra. Vi lever i ett litet land, och det finns en 
överhängande risk för suboptimering av resurser om exempelvis varje region 
startar upp likartade projekt. Genom omvärldsbevakning och spridning av goda 
exempel kan lokala och regionala insatser komma hela Sverige – och förhopp
ningsvis övriga världen – till nytta.

En lista över Swelifes samtliga finansierade strategiska projekt finns i slutet 
av denna skrift. 
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HÄLSODATA 

Ett exempel på när Swelife arbetar med att skapa förutsättningar för innova
tion är Sweper. Sweper är ett paraplyprojekt som undersöker och förbättrar 
möjligheterna att använda hälso och vårddata i Sverige. Projektets arbetspaket 
handlar till stor del om förutsättningarna för att hälso och vårddata ska kunna 
användas inom forskning och utveckling både inom och utanför hälso och 
sjukvård och omsorg. 

Ett av Swepers arbetspaket har undersökt de juridiska förutsättningarna 
för personcentrerade data, en stötesten för uttag av hälsodata i dag.  Projektet 
står på axlarna av två tidigare Swelifefinansierade projekt, rapporten Laglig-
hetsprövning av realtidsregister inom cancervården och 3H3Rutredningen. På 
sikt hoppas vi att dessa projekt ska kunna bidra till en mer enhetlig tolkning av 
de lagar som handlar om hälso och vårddata, vilket skulle underlätta för både 
forskning och utveckling och i slutänden leda till förbättrad folkhälsa och håll
bar tillväxt i Sverige. 

Den så kallade Spelplanen för bättre upphandlingar blev resultatet av ett 
annat Sweperarbetspaket som tittade närmare på konkurrensneutralitet vid 
implementering av innovationer inom hälso och sjukvården. Förutom att det 
nu har blivit lättare att förstå konkurrensneutralitet och upphandlingsfrågor 
vid införande av innovationer, gav själva processen positiva bieffekter. Arbets
gruppen bakom Spelplanen bestod av flera regioners innovationsslussar, och 

Forsknings- och innovationsprojekt som använder sig av hälsodata kan bidra till att Sverige 
ligger i framkant inom  precisionsmedicinen. Vetenskapsrådet arbetar för att öka kvalite-
ten på svenska hälsodatakällor och göra dess innehåll sökbart i metadataverktyget RUT - 
med syfte att tillgängliggöra registerdata för forskning. Vi ser att  Swelife-projektet Sweper:s 
arbete har lagt grunden för att innovativa lösningar skulle kunna utvecklas med hjälp av 
dessa datakällor inom life science-sektorn och ser potentiella synergier mellan projekten. 
Med olika infallsvinklar arbetar vi därför båda för att förbättra förutsättningarna för att ta 
fram ny kunskap av nytta för patienten, samtidigt som individens integritet bibehålls. 

Maria Nilsson, enheten för registerforskning,  Vetenskapsrådet

BÖRJAN
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BÖRJAN

genom projektet har samverkan däremellan förstärkts vilket kan bidra till att 
fler inno vativa idéer sprids både till och inom vården. Projektet är även intres
sant eftersom det nu inspirerar till fler lösningar, exempelvis genom att vi nu 
vill fortsätta att skapa ”spelplaner” och titta närmare på hur vägen in till hälso 
och sjukvården ser ut från entreprenörens perspektiv. Själva presentationssät
tet stimulerar tankar i fler projekt. Så även om projektet Spelplanen formellt är 
avslutat så lever det vidare.

Ett annat centralt arbetspaket inom Sweper handlar om att namnge  pro   ces steg 
och kliniska termer inom hälso och sjukvården på ett  enhetligt sätt så att de 
kan bli förståeliga av datorerna och därmed kunna jämföras  mellan olika  system 
och delar av landet. I dag varierar namngivningen mellan  regionerna, och ibland 
även mellan sjukhusen. Tillsammans med Socialstyrelsen har Sweper tagit 
fram en metod för att skapa maskinläsbara medicinska lexikon. Ett gemensamt 
språk snabbar på utvecklingen inom ehälsa och gör att det går att använda sig 
av exempelvis artificiell intelligens inom vården på ett mer effektivt sätt. Det 
underlättar också arbetet med att skapa exempelvis patientöversikter, och i 
Sweper tas sådana fram för flera cancerdiagnoser. 

Ett annat delprojekt tar fram en pilot för precisionsmedicin inom KOL 
vården. KOL betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom. Målet är att förbättra 
vården av KOLpatienter genom att öka möjligheten för tvärprofessionell 
kommuni ka tion och att inkludera patienten. Projektet ska utvärdera och vali
dera en generell skalbar datamodell för att möta behoven hos patienter med 
kroniska sjukdomar.
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PATIENTINVOLVERING OCH AGENDA 2030 

Två saker har påverkat Swelifes inriktning mycket det senaste året, och det är 
arbetet med patientinvolvering och Agenda 2030.

Patienter är ju hälso och sjukvårdens ”användare” och deras kunskap och 
engagemang är viktig för att samskapa innovation som ger nytta på bästa sätt. 
Patientinvolvering handlar om att hälsosystemet ska kunna dra nytta av den 
kompetens patienten har. Patienten blir då medinnovatör.

Patienter som innovatörer och entreprenörer är en annan aspekt, fast där 
skiljer sig vanligtvis erfarenheterna kanske inte så mycket från andra entrepre
nörers upplevelser.. Det kan vara krångligt för en patient att driva en god idé, 
men det finns bra exempel på när patientinnovationer verkligen gjort skillnad. 

Swelife har arbetat med patientinvolvering på flera sätt. Vi har arrangerat 
flera sammankomster, inte minst en patientlunch i Almedalen 2019, då ett stort 
antal patientrepresentanter mötte Regeringens life sciencesamordnare Jenni 
Nordborg. På Nordens ledande ehälsokonferens Vitalis hade vi en gemensam 
monter med projektet Spetspatienter; Swelife bidrog där även till patientrepre
sentation i programrådet och att etablera ett patientspår som löpte genom en 
hel dag i konferensprogrammet. Vi har stöttat översättning av EUPATIplattfor
men till svenska, vilket är en utbildning för patienter som även vill engagera sig 
i läkemedelsutveckling. 

Agenda 2030 – de globala målen – har vi börjat arbeta med. Vi ser det som 
ett verktyg för innovation och meningsskapande. Det vi hittills gjort är att bryta 
ner målen till att bli begripliga ur ett Swelifeperspektiv. Framöver kommer vi 
att ta fram ett mer konkret projektstöd, så att projekten kan se Agenda 2030 
som inspiration och en affärsmöjlighet – inte bara ett måste.

BÖRJAN

Swelife är ett nytänkande program som tydligt demonstrerar både vikten av och nyttan 
med att samtliga intressenter finns med vid utveckling av nya lösningar för hälsa. Under de 
senaste åren har programmet bidragit till att patientperspektivet numera finns med som en 
självklar del inom svensk life science.

Sara Riggare, Spetspatienterna
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ERIC ALHANKO  /  VD, MEDITUNER 

Medituner har fått stöd från Swelife i två omgångar – totalt cirka 2,5 miljoner kronor – först 
för att utvärdera sitt Spirotuner-verktyg, sedan för att ta fram ett enkelt hemmatest för olika 
typer av astma. 

– Swelifes stöd var en absolut förutsättning för att kunna utveckla vårt diagnosverktyg, säger Eric 

Alhanko. Vi hade inte haft de finansiella musklerna för att göra de kliniska studierna och komma ut på 

marknaden med vår produkt annars. 

 Medituner är i en nisch som växer snabbt globalt: e-hälsa. Det är i gränslandet mellan teknik- och 

life science-bolag. Svenska investerare är ofta nischade inom antingen teknik eller life science, och 

relativt få är verksamma i gränslandet där emellan – i varje fall i Sverige. 

 – Sverige är lite för litet för att ha ett investerar-community för just den här nischen. 

 Produkternas presumtiva köpare finns i hälso- och sjukvården, och en utmaning för Medituner 

har varit att regionerna sällan har harmoniserade riktlinjer kring bland annat datahantering. Eftersom 

regionerna gör olika tolkningar av lagar som inte är skrivna för dagens digitala lösningar är det kompli-

cerat att skala upp verksamheten nationellt, även om den goda viljan finns hos alla.
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 infektioner. Företaget har fått bidrag på totalt fyra miljoner kronor genom två av Swelifes 
utlysningar för att genomföra kliniska studier och marknadsundersökningar.

– Bidragen har varit viktiga för att vi skulle kunna genomföra studierna och viktiga för att knyta samar-

bete med Region Skåne, säger vd Annette Säfholm. Vi har genomfört båda projekten tillsammans med 

Klinisk prövningsenhet och Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus.  På det här sättet har vi 

fått ett bra samarbete. Vi hade inte samarbetat på det här sättet utan anslaget. Swelife-finansieringen 

markerar också för investerare att det gjorts en utomstående granskning och verifiering av vårt projekt.

 Till skillnad från många andra av de innovationsprojekt som Swelife medfinansierar, utvecklar 

Gedea en behandling som säljs direkt till patienten. 

 – Det är viktigare för oss att tidigt i utvecklingen titta på marknadssidan, göra marknadsanalys 

och undersöka kundernas önskemål. Vi analyserar patientresan och värdekedjan för vår produkt. Vi 

måste ha en förståelse för alla delar i värdekedjan. 

 Gedea Biotechs produkt är baserad på samarbetsforskning mellan en överläkare i gynekologi 

och tre kemister vid Lunds universitet. Forskningen hade pågått i ett decennium och man hade hittat 

bevis för att behandlingen skulle fungera innan man ansökte om patent. En framgångsfaktor, menar 

Annette Säfholm. 

 – Förutsättningarna var att de hade forskat färdigt, och de ansökte inte om patent förrän just då. 

Om man ansöker om patent för tidigt tickar dyrbar patenttid iväg. Man måste å andra sidan skydda 

sina innovationer noga.  Det gäller att hitta en bra balans. 

 Gedeas infektionsbehandling är antbiotikafri och det ligger helt rätt i tiden. Antibiotikaresistens är 

ett växande problem som uppmärksammas på många plan. Företaget upplever att det finns ett stort 

intresse för bra behandlingsalternativ utan antibiotika. 

 Från starten för drygt fyra år sedan i dag har det går snabbt. 

 – Vi räknar med en ISO-certifiering senare i år, och sedan CE-märkning. Vår produkt är nära mark-

naden nu.  Vår plan är att hitta samarbeten för marknadsföring för att nå en större marknad snabbt.  

Parallellt med detta tittar vi på vidareutveckling av andra produkter. 
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EN STRATEGI FÖR SVERIGE 

Något Swelife haft med sig från första början, men ändå kommit att förstå allt 
mer, är vikten av en gemensam målbild. Det är viktigt att alla inom hela life 
sciencesektorn, på hög nivå, har samma målbilder och därmed drar åt samma 
håll. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Därför hade programmet från start ett delmål att Sverige ska ha en gemen
sam, nationell life sciencestrategi, och det gladde oss att Regeringen etablerade 
ett nationellt life sciencekontor inom regeringskansliet 2018 med uppdrag att 
ta fram just en sådan strategi. Strategin presenterades i december 2019. Swelife 
kommer att fortsätta att bidra till life sciencesektorn i enlighet med den.

INTERNATIONALISERING 

Som bekant är Sverige ett litet land med tio miljoner invånare, och det är 
naturligt för projekt i tillväxt att vilja expandera utomlands. Swelife har i flera 
projekt arbetat med internationalisering. Inledningsvis gjorde vi en kartlägg
ning tillsammans med Medtech4Health. Swelife International bygger vidare på 
dessa erfarenheter i syfte att stärka pågående satsningar och inriktningar. Inom 
projektet samarbetar vi med branschorganisationer, universitet och andra aktö
rer för att stärka de initiativ som redan pågår. Grundbehovet är ökade interna
tionella samarbeten i de strategiska projekt som Swelife stöttar. Exempelvis ska 
projektet bidra till att fler svenska aktörer tar ledande roller i europeiska sam
verkansprojekt. Vi har tidigare även stöttat innovationsprojekt i sin internatio
nalisering, och flera har varit väldigt lyckosamma. 

Ett MoU – memorandum of understanding – har tecknats mellan EIT Health, 
Medtech4Health och Swelife, i syfte att accelerera utvecklingen av nya life
scienceinnovationer genom europeiska samarbeten. 

Några av projekten har livaktiga utbyten med andra länder. Exempelvis stöt
tar Swelife genom Sweper en nordisk satsning på kartläggning av hälsodata och 
flera Sweperprojekt planerar större internationella samarbeten.

Swelife är en möjliggörare som har bidragit till att skapa förutsättningar för ett viktigt utveck-
lingsarbete inom cancerområdet. Det bidrar till att skapa förutsättningar för en god, jämlik och 
patientfokuserad cancervård. Genom att knyta ihop patient- och klinikerperspektiv tillsammans 
med forsknings- och innovationsmöjligheter så kan arbetet, som är möjligt tack vare Swelife, 
 Sjöbergsstiftelsen och RCC i samverkan, göra skillnad för medborgare som drabbas av cancer.

Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare 
Regionalt  Cancercentrum (RCC)

BÖRJAN
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3) FILOSOFIN
Måste ett strategiskt innovationsprogram 
ha en filosofi? Antagligen inte. Men vi på 
Swelife har kommit fram till några tankar 
och  principer som får projekten att flyga lite 
högre och lite längre. 
Vi tror att det är förhållningssätt som kan 
komma fler till nytta – allt från andra finansi-
ärer och projektstartare till hälso- och sjuk-
vården och life science-branschen. 
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NYTTJA DET SOM ÄR GJORT FÖR ATT GÖRA DET SOM ÄR OGJORT

Det är lätt att angripa ett problem genom att söka efter en helt ny lösning. 
Ibland behövs det, men någonstans kan det finnas någon annan som redan har 
gjort arbetet åt dig eller har en bra produkt eller tjänst som går att använda, 
kanske efter en viss modifiering. 

Swelife försöker använda och uppmuntra till den här principen så ofta som 
möjligt. Det kan gälla allt från att vi målriktat tipsar aktörer om lokala och regio
nala satsningar i andra delar av Sverige till att vi delar information och tankar från 
andra i våra kanaler. Allt material vi tar fram får spridas och användas av andra. 

FILOSOFIN
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VAR EN MÖJLIGGÖRARE

Att göra det möjligt – för Swelife är detta ett arbetsverktyg. Inom life science 
sektorn finns det många utmaningar, och de vill Swelife lösa genom att fråga: 
Hur gör vi det möjligt? 

Ibland är det så enkelt som att vi ser till att ett antal människor träffar var
andra. Ibland blir det ett större projekt.  

På programkontoret är vi inte så många, men i hela systemet finns det desto 
fler som vill ha en förändring. Det vi kan göra är just att skapa möjligheten, tända 
gnistan, fylla termosen, duka bordet. Swelife har ofta inte möjlighet att vara 
med under ett projekts hela utveckling, men vi kan vara där och stötta vid de 
tillfällen då det betyder något.

FILOSOFIN
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FRISK SJUKRISK

HÄLSA PRECISIONSHÄLSA PRECISIONSMEDICIN

DATA
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FRISK–RISK–SJUK
 

De här cirklarna ritade vi först upp på en whiteboard under ett programkon
torsmöte. Vi kallar figuren Individens (upplevda) hälsoresa eller Frisk-risk-sjuk, 
och har märkt att det går att använda den till att diskutera flera av life science 
sektorns utmaningar.

Tanken är att individen föds och i de allra flesta fall tillbringar en stor del 
av sitt liv vid god hälsa, ”frisk”. Ibland befinner hon sig i ”risk” av en eller annan 
anledning och kan då dra nytta av ny diagnostik för tidig upptäckt. Förhopp
ningsvis kommer hon därefter direkt tillbaka till ”frisk”, och är då  kanske försedd 
med kostrekommendationer, tekniska lösningar, förebyggande eller lindrande 
läkemedel eller helt enkelt med en önskan om ett mer hälsosamt leverne. 

Ibland blir hon sjuk, och i många fall vårdas hon så väl att hon kan komma 
tillbaka till ”frisk”, eller åtminstone upplever hon inte ohälsa. Exempelvis går ju 
inte en person som har astma och känner sig sjuk hela tiden, även om hon bär 
på en sjukdom.

Hela vägen längs sin hälsoresa genererar individen data. I friskcirkeln är det 
ofta egenvårdsdata, kanske från en smartklocka. I risk och sjukcirklarna är det 
främst sjukvårdens och omsorgens data, exempelvis genom journalsystem och 
blodprov. I framtiden behöver vi ha ett system där de olika dataflödena ”pratar” 
med varandra så att data följer med oss som individer, och flera av Swelifes pro
jekt handlar just om detta.

Ett annat sätt att använda Friskrisksjukkonceptet är att undersöka var 
vi lägger våra  resurser. För hade vi verkligen låtit maskinen bli trasig innan vi 
lagade den i andra branscher? Nej, vi hade ju satsat på service och pysslat om 
vår maskin långt tidigare. Men när det gäller ”maskinen människan” så lägger 
vi relativt lite resurser på förebyggande hälsoarbete. Exempelvis var hälso och 
sjukvårdens andel av BNP nästan elva procent år 2016. Av det lades endast tre 
procent på förebyggande verksamhet. Övriga nittiosju procent gick till risk 
och sjukcirklarna. 

Vi kan även använda Friskrisksjuk för att se var Swelifes projekt finns. Lever 
vi som vi lär? Nej – nästan alla våra projekt ligger inom risk eller sjuk. Men tack 
vare Friskrisksjukkonceptet har vi fått syn på detta och kan lägga ett större 
fokus på friskcirkeln.

FILOSOFIN

Swelife har bidragit till att samla personer och arbetet för svensk life science på ett tydligare 
sätt och till att identifiera en rad områden av särskild vikt för att Sverige ska kunna stärkas 
som life science-nation. Swelife har varit av särskild betydelse för att snabbt komma igång 
med arbetet inom helt nya områden som ATMP och precisionsmedicin.

Anders Blanck, vd LIF
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Tidigare, när man skulle samla prov inom hälso- och sjukvården för akademisk forskning, fick 
man beställa testerna vid sidan om rutinsjukvården. Det gjorde att man behövde ha extraper-
sonal för forskningen. 
 

Biobankspersonalen tog hand om forskningsproven vid sidan av arbetet med diagnostiken, och hante-

ringen för varje provgivare tog ungefär trettio minuter. Det fanns därmed inte heller stödsystem för att 

automatiskt registrera hur lång tid det tagit från provtagning tills provet kom till frysen. Ville man sedan 

ta samma typ av prov på flera ställen i landet var det svårt att veta om proven hanterats lika.

 I Uppsala ville man i samband med en ny forskningsstudie se hur man kunde effektivisera hante-

ringen. Strax efter hade en ny studie i Göteborg samma behov. 

 – I Uppsala satte biobanken, tillsammans med forskargruppen och laboratoriet, upp ett system 

som innebär att man flyttade in forskningsprov till rutinsjukvården, berättar Sonja Eaker Fält. Då 

 behövde man inte ha särskild personal, och man behöver inte arrangera speciella besök av provgivare. 

Rutinsjukvårdens rutiner har också hög kvalitet.

 Provets hantering kunde registreras i sjukvårdens vanliga IT-system, som ger bättre spårbarhet för 

provet och en säkrare dokumentation om kvalitet. Resultaten kom snabbt. I stället för att hanteringen 

tog trettio minuter per provgivare, tar det nu tre till fem minuter. Provet har normalt en maxtid på fyra 

timmar mellan provtagningstillfälle tills det är infruset, och det delas upp i mindre delar, så att man kan 

göra fler tester än tidigare på otinade prov.

 Modellen, som kallas sjukhusintegrerad biobankning, introducerades på två sjukhus, ett i Uppsala 

och ett i Göteborg. Fler ställen tillkom, eftersom det kom ytterligare studier som hade behov av prover 

med jämn kvalitet från fler delar av landet. När Swelife beviljade finansiering för att införa modellen, 

ökade införingstakten.

 – Det har varit oerhört svårt att kunna söka medel för den här typen av innovation för forsknings-

infrastruktur. Swelife har varit en viktig möjlighet. När vi började hade sjutton sjukhus sjukhusintegre-

rad biobankning, eller planerade att införa det. Efter anslagsperiodens slut blir det en dubblering: tret-

tiotvå. Detta är mycket framgångsrikt. Vi har minskat tröskeln framför allt för de mindre sjukhusen att 

komma igång. Efter den här perioden finns sjukvårdsintegrerad biobankning i alla sjukvårdsregioner. 

 Projektet är unikt – i världen. Nu ska det utvärderas och siktet är inställt på de mindre sjukhusen, 

som en grund för jämlik vård.  

 – Swelife har möjliggjort att vi överhuvudtaget kan söka pengar och få det gjort. Men Swelife har 

också skapat ett stort nätverk av projekt och är uppmärksamma på olika projekt som pågår, och de 

bedriver påverkansarbete. På så sätt fungerar Swelife som en facilitator. 
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SKALBARHET

Det finns många goda idéer i Sverige, men tyvärr får de inte alltid det erkän
nande och den spridning som de förtjänar. Det förlorar ju idésprutan på, men 
också alla de som inte får ta del av idén. Olika lösningar utvecklas alltför ofta 
endast exempelvis för lokala behov, med ofullständig samordning av data, med 
otillräcklig förberedelse för att kunna införa innovationen på bred front eller 
med alltför liten medverkan av behovsägaren.

För att få mesta möjliga effekt och värde av de skattemedel som Swelife 
investerar i projekten, har vi tagit fram några riktlinjer eller kriterier för skal
barhet. Alla projekt kan inte följa alla kriterier, eftersom projekten är så olika 
varandra, men vi ser att ju fler kriterier ett projekt kan bocka av, desto större 
sannolik är dess framgång, räknat i vidarefinansiering eller implementering.

Med skalbar menar vi att en lösning är generisk (av allmängiltig karaktär) 
eller att stora delar är återanvändbara och kan användas i samma eller likartade 
sammanhang.

Nationellt skalbara (generiska eller återanvändbara) lösningar ska/bör

1) Vara utvecklade i samverkan med invånare/patient, hälso och sjukvård, 
akademi och näringsliv, i en nationell kontext

2) Förhålla sig till och kunna hantera befintliga hälsoutfallsmått och harmoni
serade hälso och patientprocesser och på så sätt optimera användningen av 
hälsodata 

3) Visa på tydliga effektmål för förbättrad och mer jämlik hälsa och presentera 
en plan för värdehemtagning

5) Vara förberedda för nationellt införande, ägande, drift, vidareutveckling och 
kunskapsbyggande för att maximera användning och nytta.

Kriterierna för skalbarhet har vi dock valt att inte använda vid våra innova
tionsutlysningar ännu, eftersom förutsättningarna i ett innovationsprojekt kan 
variera. Vi kommer framöver att ta fram en vägledning för projekten så de kan 
använda relevanta delar.



34 SWELIFE > I HALVTID 



35SWELIFE > I HALVTID 

4) FRAMÅT
Så, hur går Swelife vidare? 
Under 2020 kommer Swelife bli utvärderat; 
alla strategiska innovationsprogram blir det 
var tredje år.  Utvärderingen är omfattande 
och fokuserar på hur programmet har nått 
uppställda mål samt bedömer vilka  resultat 
och effekter som levererats av Swelife-
finansierade projekt. Det är en process vi tror 
 kommer att bli mycket lärorik.
Med tanke på hur mycket som hänt i den 
svenska life science-sektorn, och att den 
globala medicinska utvecklingen går med 
rekordfart, är det lätt att se i spåkulan att de 
kommande sex åren kommer att vara minst 
lika spännande som de senaste.
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MARCUS ÖSTERBERG  /  
 PROJEKTLEDARE 
SWELIFES AI-SATSNING

Vilken nytta har artificiell intelligens, AI, för life science?

– Enorm! AI är ju redan till stor nytta för life science. Ta bild-

diagno stik som de är duktiga på i exempelvis Linköping.  De har 

använt vad en del kallar good old fashioned AI i tjugo år. Det 

handlar då om expertsystem som är något en  människa måste 

skriva in kod för först. Den AI som är inne nu har att göra med 

konceptet deep learning. Med deep learning är datorn mer själv-

lärande. Då ger man datorn en stor mängd data att hantera och 

lära sig av. 

 Jag känner mig optimistisk att det här kommer att göra nytta 

för individen, men jag har stor respekt för allt kring perso n upp-

gifter. Det är alldeles för vanligt med dataläckor och intrång. 

Den delen tycker jag är obehaglig. Vem kan jag anförtro mina 

uppgifter? 

 Men ser man bara till att lösa det, så finns det många 

 möjligheter. Ett exempel är själv-triage: att man inte ska behöva 

vänta på sjuk vårdsrådgivningen utan ska kunna göra denna 

bedömning själv med hjälp av AI, när man kan och vill. Man vill 

kanske inte ens prata med en människa, och då kan själv-triage 

passa bättre. 

Vårt samarbete med Swelife har gett ökad möjlighet till finansiering för västsvenska innova-
tionsprojekt och bidragit till att nya och befintliga konstellationer kunnat utveckla och  verifiera 
affärsidéer på ett mer effektivt och kundfokuserat sätt. Det har också medverkat till att vi 
 attraherat fler innovationsprojekt och startups till vår ordinarie verksamhet.
Genom samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de regionala noderna har vi utvecklat våra 
egna verksamheter och vidgat varandras nätverk inom många områden. På så sätt har vi 
också kunnat förbättra och förfina egna processer och erbjudanden till de bolag vi jobbar med. 

Charlotta Gummesson, vd, Sahlgrenska Science Park
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KVANTDATORER 

Google bekräftade i oktober 2019 att de lyckats bygga en kvantdator med över
lägsen beräkningskapacitet. Kvantdatorer kan komma att ha en oöverskådlig 
påverkan på framtidens läkemedelsutveckling och folkhälsa. 

Vad som kommer ut av experimenten med kvantdatorer och life science – 
ja, det vet vi ju inte, men det är viktigt för ett strategiskt innovationsprogram 
att inte bara vara duktigt på att analysera den samtida omvärlden utan även 
på framtidsspaning, och därför är detta något vi intresserat oss för. Swelife har 
på olika sätt uppmärksammat och stöttat initiativ kring kvantdatorer och life 
science. 2019 genomfördes ett masterprojekt för att börja undersöka kvantda
toralgoritmer som passar för life science och metagenomik, och då har studen
terna använt Swelifes Friskrisksjukperspektiv. Vi diskuterar även möjligheten 
att göra en längre forskningssatsning. 

EGENINSAMLAD DATA 

I ett nytt delprojekt inom Sweper undersöks hur individer använder sig av egen
insamlad hälsodata. I uppdraget ingår att identifiera vilken nytta egeninsamlad 
hälsodata har, och vilka drivkrafter som ligger bakom. 

Egenvårdsdata kan vara olika för olika diagnoser och sjukdomar men många 
gånger är det samma typer av data som behövs, exempelvis vad gäller matintag 
och träning. Projektet fokuserar på diagnosöverskridande egenvårdsdata.

FÖREBYGGANDE HÄLSA

Att arbeta med förebyggande hälsoarbete blir allt viktigare, vilket Swelife illus
trerar med sin Friskrisksjukmodell. Att få hela samhället att förflytta sig åt 
vänster i modellen (”left move”) handlar om en större systemomställning, där vi 
förebygger i förhand i stället för lagar i efterhand. 

Swelife arbetar med förebyggandefrågor främst genom arbetet med visionen 
Noll barnfetma vid skolstart 2030. Det handlar om att göra rätt från början.

FRAMÅT



38 SWELIFE > I HALVTID 

GENTEKNIK 

Utvecklingen för genomik och avancerade terapier – som vi stöttar genom 
Genomic Medicine Sweden och SwelifeATMP – kommer troligen också gå 
snabbt. Med utvecklingen uppstår frågetecken kring etik och om man verkli
gen ska göra allt, bara för att det går. Nya avancerade terapier (cell och gen
terapier) och dnasekvensering ger stora möjligheter att skapa ”friskhet”. I dag 
försöker hälso och sjukvården kompensera för sjukdomsframkallande för
ändringar i arvsmassan med olika läkemedel som lindrar symptom, men dessa 
behandlingar måste ofta ges under hela livet och kan medföra biverkningar. 
Drömmen är ju att återställa friskhet i stället för att kompensera sjuklighet. 
Men det är viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera – precis som forskarna 
gjorde på åttiotalet när dnatekniken kom. 

För att belysa de etiska spörsmålen bjöd Swelife in till ett rundabordssamtal 
under Almedalsveckan 2019. Runt bordet samtalade naturvetenskapliga fors
kare, politiker, människorättsforskare, ärkebiskopen med flera kring dessa käns
liga frågor. Det är ett samtal vi hoppas kan sprida sig till hela samhället, men 
det kräver en folkbildningsinsats. 

TILLSAMMANS SKAPAR VI HÅLLBAR TILLVÄXT 
– FÖR INDIVIDENS HÄLSA 

Detta så kallade tillståndsmål arbetar Swelife mot sedan hösten 2019. Vi ser 
att hälsa och tillväxt går hand i hand – är vi med och möjliggör en life science 
sektor som har en hållbar tillväxt, så stärker vi även folkhälsan på individnivå. 
Det går även åt andra hållet: Om människorna kan förbli friska och ha en god 
hälsa, stärks den hållbara tillväxten för life science – och Sverige.

Följ gärna med oss på den resan. 

FRAMÅT

Inom life science-branschen finns en fantastisk kraft och vilja till samling. Inte minst när 
det handlar om att arbeta för att öka Sveriges attraktionskraft och lyskraft som life  science 
nation internationellt. Swelife kan skapa stora  värden genom att facilitera för  aktörer, däri-
bland branschorganisationer, som rent operativt gör insatser för att stärka lyskraften och 
attraktionskraften. Här har Swelife redan gjort skillnad bl.a. genom att bidra till att stötta de 
nordiska ländernas gemensamma kommunikation vid världens största life science mässa 
BIO-US i Philadelphia i år. Med relativt små medel kunde synligheten för de nordiska länder-
nas styrkor inom life science bli så mycket större än den synlighet som varje nordiskt land 
var för sig skulle ha klarat av att skapa.

Helena Strigård, vd, Sweden BIO
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Sedan i somras sitter Barncancerfondens Kerstin Sollerbrant med i EMA-kommittén CAT som 
en av två patientrepresentanter. EMA, European Medicines Agency, är EU:s organ för att främ-
ja vetenskaplig spetskompetens i utvärdering och övervakning av läkemedel. Deras veten-
skapliga kommitté för avancerade läkemedelsterapier, CAT, godkänner marknadsföring av 
avancerade cell- och genterapier, ATMP, i Europa. Vägen till CAT gick via Swelifes projektledare 
för internationalisering, Heather Marshall-Heyman. 

– Heather såg att de behövde en patientrepresentant i den här CAT-kommittén och tipsade mig om det, 

säger Kerstin Sollerbrant. Jag har jobbat på Barncancerfonden i elva år och har en bakgrund i pre- 

klinisk forskning. Det bidrog nog till att jag fick uppdraget. Vårt mål på Barncancerfonden är att utrota 

barncancer, och då behöver vi de nya biologiska läkemedlen. För oss är det därför väldigt intressant 

och viktigt att delta i CAT:s arbete.

 CAT har möte i Amsterdam en gång i månaden. Det gruppen tittar på då är kvalitet, säkerhet och 

effektivitet av ATMP, och man arbetar fram förslag inför beslut om marknadsföringstillstånd i Europa. 

CAT tar inte beslut själv, utan alla beslut tas av EU-kommissionen. 

 – Ett godkännande i EMA ger tillåtelse att marknadsföra sin ATMP i hela EU, men för att nya läkeme-

del ska nå ända fram till patienterna krävs ytterligare godkännanden på nationell nivå. Det är viktigt att 

Sverige är med i utvecklingsfasen av nya läkemedel och behandlingar för att se till att svenska patien-

ter får tillgång till säkra, effektiva och kvalitetsgranskade produkter anpassade för patienternas behov.

 När Swelife pratar med Kerstin Sollerbrant, har hon hittills deltagit i ett möte.

 – Det var intressant. Jag blev fascinerad över hur mycket som händer inom det här området, vilka 

innovativa idéer det finns. 

 Hon har redan fått många tankar om hur hon ska kunna göra ett bra jobb som patientrepresentant. 

Exempelvis är det viktigt att framhålla vilka utfallsmått som är viktiga för patienterna och att undvika 

dåliga kliniska  prövningar. 

 – Barnperspektivet behövs, för man behöver exempelvis tänka på etik. Vi hade ett samtal på 

mötet om att undvika onödigt smärtsamma procedurer som görs av slentrian, inte för att det saknas 

evidens. Det är särskilt viktigt när det gäller barn. Det är också viktigt att se till att det finns kunskap 

inom barnområdet på den klinik som genomför kliniska prövningar. KE
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5) PROJEKTEN
Swelife stöttar projekt av två slag: innova-
tionsprojekt och strategiska projekt. 
Innovationsprojekten syftar vanligtvis till 
kommersialisering av forskningsintensiva 
projekt. Det är här du hittar projekt som 
utvecklar nyskapande lösningar för bättre 
hälsa. De ska ha nått en viss mognadsgrad 
när vi finansierar dem, men inte kommit så 
långt att alla risker eliminerats. 
De strategiska projekten syftar till föränd-
ring av själva systemet för hälsa. Här tar vi 
ett större grepp och stöder nya metoder och 
sätt att arbeta, mer eller mindre disruptiva.
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SWELIFES PROJEKT 
2014–19

INNOVATIONSPROJEKT, UTLYSNINGAR 

UTLYSNING 2014: STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAMMET FÖR FOLKSJUKDOMAR – DIABETES

Akademiska Sjukhuset: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter 
med typ 1 diabetes 
Ascilion: Verification of a novel solid-state electronic glucose sensor
Corline Biomedical AB: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1
Dianovator AB: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes
Goodlifeme AB: Sidekick, ett evidensbaserat, kostnadseffektivt och underhållande motiveringsverktyg 
mot typ-2 diabetes. 
Lunds universitet: Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel 
Lunds universitet: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för individualiserad  diabetesbehandling 
Red Glead Discovery AB: En ny terapi mot typ 2-diabetes 
Uppsala universitet: Bioterapeutika med immunpåverkande egenskaper för att accelerera sårläkning 
hos diabetespatienter 
 

UTLYSNING 2015: PREDIKTIVA ELLER PROGNOSTISKA BIOMARKÖRER INOM TUMÖRSJUKDOMAR

Karolinska Institutet: CellRACE – Verktyg för Avancerad Cancerdiagnos
Karolinska Institutet: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer
Lunds universitet: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid  pankreascancer 
Medetect AB: Additive Multiple Labeling Cytochemistry (AMLC) – en ny metod för förbättrad in vitro diagnostik 
vid cancersjukdom  
Pelago Bioscience AB: Validering av in vitro diagnostiska applikationer av CETSA metoden 
Skånes universitetssjukhus: DOGS, Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer 
Umeå Biotech Incubator AB: Colorectal cancer prognostic biomarker test

UTLYSNING 2015: STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAMMET FÖR FOLKSJUKDOMAR

Kancera AB: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism
Karolinska Institutet: New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics
Karolinska Institutet: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1 inhibitorer 
Karolinska Universitetssjukhuset: MIDOR – Molekylär Imaging för Differentiering av Onkocytom 
från Renal cancer 
Karolinska Universitetssjukhuset: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa
Lunds universitet: Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter 
Lunds universitet: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, implementering av biomarkörer i en klinisk miljö
Stockholms universitet: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg 
Uppsala universitet: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

UTLYSNING 2016: INNOVATIVA SAMVERKANSPROJEKT INOM FOLKSJUKDOMAR

AlzeCure Biologics AB: Nya modulatorer av Abeta42 syntes – Vägen mot en ny behandlingsterapi i Alzheimers sjukdom 
Chalmers tekniska högskola AB: Aurora Life Sciences 
Chromalytica AB: Analytical platform for non-invasive screening of early stage cancer 
Disruptive Materials AB: Ny, förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite® 

PROJEKTEN



43SWELIFE > I HALVTID 

Göteborgs universitet: En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes
Göteborgs universitet: Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion
Karolinska Institutet: Nya metoder för diagnostisering, prognostisering och individanpassad behandling av 
reumatoid artrit 
Karolinska Institutet: Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar 
mot TNF-inhibitorer 
Lunds universitet: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran
Stockholms universitet: Utveckling av MedON för atopisk dermatit 
Uppsala universitet: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer
Uppsala universitet: Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom
Uppsala universitet: Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol 
som modell 

UTLYSNING 2016–2017: PROJEKT FÖR BÄTTRE HÄLSA

1928 Diagnostics AB: Rapid share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning 
Alzinova AB: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom 
Attgeno: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension
Bioreperia AB: Precision i behandling av ovariecancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system 
Cereno Scientific AB: Utvärdering av det nya anti-trombos-läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell  
Chalmers tekniska högskola AB: Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud 
Chalmers tekniska högskola AB: Tankestyrd benprotes 
CNS Nordix AB: Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi 
CR Development AB: Virtuell biopsi med MRI 
Genagon Therapeutics: In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology 
Högskolan i Borås: Funktionell proteshylsa 
Instagraft AB: En ny strategi för läkning av bensår 
Kancera AB: Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer 
Karolinska Institutet: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar
Linköpings universitet: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen
Lunds universitet: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment 
Mevia AB: Smart dostjänst – Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering
Neosense Technologies AB: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård
NeuroVive Pharmaceutical AB: Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell 
sjukdom – effektstudie in vivo 
Olink Bioscience AB: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA 
Opatus AB: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD 
RISE Research Institutes of Sweden AB: Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling 
av kardiovaskulära sjukdomar 
Skånes universitetssjukhus: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi 
Syntach AB: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter
Umeå universitet: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi
Vacara AB: Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit 
Yourrad AB: Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling  

UTLYSNING 2017: ACCELERATORPROGRAMMET STEG 2

AlzeCure Pharma AB: Nya modulatorer av Abeta42 syntes – Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers 
sjukdom 
Atrogi AB: Ett revolutionerande sätt att behandla typ 2-diabetes 
Corline Biomedical AB: Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi 
Ilya Pharma AB: Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat
Immunovia AB: Novel diagnostic tests for PDAC in high risk groups 
Lunds universitet – Centrum för preventiv livsmedelsforskning: Validering av ett nytt antidiabetiskt 
livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran
Pelago Bioscience AB: Utveckling av ett in vitro diagnostiskt testformat för individanpassad behandling 
Uppsala universitet – Institutionen för immunologi, genetik och patologi: Utveckling av en biomarkörtest för 
preoperativ diagnostik av ovarialcancer

PROJEKTEN
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UTLYSNING 2017–18: PROJEKT FÖR BÄTTRE HÄLSA STEG 1

Ascilion AB: Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity 
Astrego Diagnostics AB: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning 
av antibiotika 
ContextVision AB: An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer
EDS Exosome Diagnostic Systems AB: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer 
Gedea Biotech AB: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner 
Gesynta Pharma AB: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk 
fördel mot NSAID?
Glactone Pharma Development AB: STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer 
Health Support Sweden AB: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering 
Karolinska Institutet: MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML 
Karolinska Institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom 
Karolinska Universitetssjukhuset: ACTsmart 
Lipum AB: Validation of a biological candidate drug 
Lunds universitet: Intelligent helhetsplattform för diabetes 
Meloq AB: EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi 
NEOSS AB: Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad 
PressCise AB: Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa 
RISE Research Institutes of Sweden AB: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi 
Ryggskolan: Ryggskolan
Saga Surgical AB: Stealth needle 
SARomics Biostructures AB: Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi 
Umeå Biotech Incubator AB: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer
Uppsala universitet: Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine 

UTLYSNING 2018: PROJEKT FÖR BÄTTRE HÄLSA STEG 2

1928 Diagnostics AB: Rapidshare 2, Datadelningstjänst för smittspårning 
Apoglyx AB: Utveckling av AQP9-inhibitorer för förbättrad behandling av diabetes och prevention 
av komorbiditeter 
Attgeno AB: Klinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension 
Chalmers tekniska högskola AB: Neuromuskulär styrning av robotben  
NeuroVive Pharmaceutical AB: En ny läkemedelsbehandling för den mitokondriella sjukdomen Leighs syndrom
Oxcia AB: OGG1 inhibitorer mot akut lungskada 
Saga diagnostics AB: Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA 
hos cancerpatienter 
Syntach AB: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter – Steg 2

UTLYSNING VÅR 2019: SAMVERKANSPROJEKT FÖR BÄTTRE HÄLSA

Bactiguard AB: Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT) 
Beactica AB: Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma 
Capio närsjukvård AB: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården 
Capitainer AB: Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning
Gedea Biotech AB: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner  
Inerventions AB: Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling 
Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar
Lunds universitet: Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom
Medituner AB: Framtagande av ett digitalt och självinstruerande hemmatest för olika typer av astma 
Omnio AB: Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och peri-implantit  
Perimed AB: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi 
Piotrode Medical AB: Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik 
Tataa biocenter AB: Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga 
avstötning och cancer 
Uppsala universitet: Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer
Uppsala universitet: Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för A 

PROJEKTEN
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STRATEGISKA PROJEKT 

PORTFÖLJ: SAMVERKAN & SAMORDNING

Expertnätverket  2014–19
Swelife Arena 2015–19
Innefattar aktiviteterna All Right Legal Support, Stöd för evenemang 
och samverkan, Nationell infrastruktur.
Påverkansplattformen  2017–18
Kartläggning nationella nätverk 2017–18
Svensk översättning av EUPATI:s (European Patients’ Academy) verktygslåda 2017–19
Stöd för att söka EIC Pilot 2017–19
Värden från kliniska läkemedelsprövningar i Sverige  2018–19
Nulägesanalys life science området i Sverige 2018
Swelife international 2019–20
Swelife Arena 2.0        2020–

PORTFÖLJ: KOMPETENS & KAPITAL

I portföljen ingår även utlysningarna för innovationsprojekt, se insatser ovan.
Swelife kompetens och kapacitet  2015–16
Innefattar aktiviteterna Samverkan statligt och privat riskkapital 
och Kurs i klinisk prövningsmetodik.
Verifieringsstöd för SMF:er  2015–16
Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell 2016–20
Swelife Clinical Trial Methodology Adaptive learning  2016
Testa Center 2017–19
Swelife Injection  2019–

PORTFÖLJ: SKALBARA LÖSNINGAR

Nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning 2015–20
CIA, Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård  2018–20
Innefattar delprojekten Integrerad plattform för vård och forskning inom diabetes typ 2, 
National Diabetes Focus Team,  The SMART pragmatic clinical trial toolbox, 
Swedish paediatric trial network  (från 2016)
ANDIS/ANDIU, Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar 2017–20 
Swelife Personalized Medicin 2016
ADA, Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska 
läkemedel i rutinsjukvård 2017–20
Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina 2017–18
Förebyggande hälsa – på väg mot en samhällsnyttig marknad?  2017–18
GMS: Genomic Medicine Sweden 2017–18, 2019–21
Swelife ATMP 2017–20
Implementationsverktyg för digitala lösningar 2018–19

PORTFÖLJ: SYSTEMATISKA HÄLSODATA

3H3R Från öar av data till kunskap för samhällsnytta 2015–17
Forskningsplattformen digitalisering 2016
Patientöversikter inom cancervården 2016–17
Sweper – ökad nytta av data inom precisionsmedicin 2017–20
Sweper arbetspaket 2 juridik 2018
Sweper arbetspaket 3 konkurrensneutralitet 2018–19
Sweper arbetspaket 4 semantik 2018–19
Sweper Synoptisk rapportering inom patologi 2019
Sweper Standardisering av strukturdefinitioner inom svensk strålbehandling  2019
Sweper Egenvårdsdata  2019
Sweper En pilot för precisionsmedicin inom KOL-vården 2019
Strategiskt arbete med AI för life science 2019 

PROJEKTEN
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Besöksadress: Lunds universitet, LU Innovation, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund
Postadress: Lunds universitet, Swelife, Medicon Village, 223 81 Lund

Peter Nordström, programchef 
peter.nordstrom@swelife.se
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Största impakten Swelife har är att vi täcker så brett; både geografiskt och tvärs över 
akademi, sjukvård, stora och små bolag. Vi har kommit långt i att lyssna och förstå 
 varandra. Utmaningen och även möjligheten framöver är att verkligen ta ett holistiskt 
grepp och utnyttja denna plattform till att både ge Sverige en sjukvård av världsklass och 
också  möjligheter för idéer inom sektorn att utvecklas och kommersialiseras.

Elisabeth Björk, forskningschef AstraZeneca



MED STÖD AV:

TILLSAMMANS SKAPAR VI HÅLLBAR TILLVÄXT – FÖR INDIVIDENS HÄLSA

Swelife är ett nationellt, strategiskt innovationsprogram. Vi arbetar för en förbättrad 

folkhälsa och hållbar tillväxt inom life science-sektorn. 

 Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till före-

byggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång 

till innovativ, jämlik och individanpassad behandling. 

 Swelife har funnits sedan 2014 och är nu halvvägs genom sin programperiod.


