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Verksamhetsplan 2020 
Denna verksamhetsplan är framtagen för tydliggöra hur Swelifes insatser under 2020i enlighet med 
framtagen strategi bidrar till programmets effektlogik och långsiktiga mål. 
Strategin för att nå dessa mål presenteras i Swelifes strategiska plan för 2020-2023.  

1. Behov av ökad samverkan och samordning inom life 
science i Sverige 

Gör samverkan till ett naturligt arbetssätt 
Swelife arbetar för att samverkan ska bli ett naturligt och självklart arbetssätt när lösningar för bättre hälsa 
utvecklas. På så sätt blir life science i Sverige internationellt konkurrenskraftigt. 

Swelife bidrar genom: 
˃ Insatser som gör det möjligt för alla relevanta aktörer att engagera sig. På så sätt ser vi till att fler 

kunskaper och erfarenheter blir självklara resurser när lösningar för bättre hälsa utvecklas i Sverige. 
˃ Insatser som ökar samsyn och minskar fragmentering inom life science-sektorn i Sverige. På så sätt 

skapar vi synergier. Vi minskar risken för att lokala eller regionala aktörer arbetar med samma sak 
utan att veta om varandra.  

Swelifes fokus är ”Samverkan som ger resultat”. Samverkan är en avgörande fråga som ligger till grund för 
hela Swelifes arbete och därför återkommer begreppet inom alla kritiska områden. 

Insatser som gör det möjligt för alla relevanta aktörer att engagera sig 

 

1.1.1: Alla 
relevanta 
aktörer bidrar 
gemensamt i 
innovations-
insatser

Lansering av EUPATI-verktygslådan
Swelife har finansierat översättningen av 
EUPATIs verktygslåda till svenska för att 
stärka svenska patienters kompetens kring 
läkemedelsutveckling och bidra till ökat 
deltagande i kliniska studier. 
Översättningen lanseras 2020.

2020 • Verktygslådan publicerad på www.eupati.eu
• Svensk EUPATI-konferens arrangerad
• Finansiering för uppstart av svensk EUPATI-platform 

säkrad

Patientdelaktighet
Swelife fortsätter att ha fokus på 
patientdelaktighet. Detta arbete kommer att 
genomsyra hela programmets aktiviteter.

2018- • Patientmonter på Vitalis i samarbete med flera
patientorganisationer

• Skalbar modell för patientdelaktighet i större event
• Två patientrepresentanter i Vitalis programråd
• Ökad patientmedverkan och patientperspektiv på

konferenser och mässor
• En patientrepresentant per bedömningsgrupp i

utlysning för bättre hälsa hösten 2020
• Process för att engagera patientrepresentanter i

Swelife-finansierade projekt, enligt kriterier för
skalbara lösningar

• Ökat fokus på egen hälsodata (EHD) som en del av
systematiska hälsodata

Samverkansforum (Arena 2,0)
Swelife fortsätter ge finansiellt stöd till 
samverkansmöten men från och med 2018 
är det primära målet att öka exponeringen 
av Swelife-finansierade projekt (både 
innovationsprojekt och strategiska projekt).

2015- • Fem portföljprojekt exponerade i samverkansmöten
• Minst ett arrangemang under Almedalen
• Ett arrangemang under Järvaveckan
• Två nya externa samverkansevenemang

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser som ökar samsyn och minskar fragmentering inom life science-
sektorn i Sverige 

 

2. Behov av stärkt kompetens och infrastruktur för life 
science i Sverige  

Öka samverkan mellan infrastrukturer för life science  
Swelife stärker de infrastrukturer och innovationsstöd för life science som redan finns. Det gör vi för att 
kunskapskapitalet i Sverige ska stärkas över tid.  
 
Med infrastrukturer menar vi här forskningsinfrastrukturer och utvecklingsinfrastrukturer. Digitala 
infrastrukturer arbetar vi med inom Systematiska hälsodata. 

Swelife bidrar genom: 
> Insatser för att öka samverkan mellan forsknings- och utvecklingsinfrastrukturer för life science  
> Insatser för att öka samverkan inom innovationsstödet för life science 

Insatser för att öka samverkan mellan forsknings- och 
utvecklingsinfrastrukturer för life science 

 

1.1.2 : Ökad 
samsyn och 
minskad 
fragmentering 
inom life
science-sektorn 
i Sverige

Rundabordssamtal (Arena 2.0)
Swelife bjuder in till rundabordssamtal 
2020 för att samla aktörer med nationellt 
uppdrag i syfte att samordna insatser i 
relation till den nationella life science-
strategin. Arbetet koordineras med det 
nationella Life science-kontoret.

2017- • Halvårsvisa avstämningar mellan Swelife och 
relevanta nationella organisationer för ökad 
samverkan och samordning 

• Synkning av aktiviteter med andra strategiska 
innovationsprogram, tex. Medtech4Health och IoT 
Sverige 

• Stöd för genomförande av tvärsektoriella 
samverkansmöten och etablering av nya 
mötesplatser 

Synergimöten för Swelife-finansierade 
projekt (Arena 2.0)
Swelife arrangerar så kallade 
synergimöten för ökat utbyte och 
samordning mellan Swelife-finansierade 
projekt. Samtliga projekt bjuds in till möten 
som arrangeras kring specifika tematiska 
områden. Relevanta projekt som Swelife 
inte finansierat bjuds in i mån av plats.

2020- • Två synergimöten 
• Möte 1: Datahantering – Harmonisering av data, 

avtal och affärsmodeller. 
• Möte 2: Eventuella fokus: Infrastrukturer och/eller 

Internationalisering

Insatser i relation till 
forskningspropositionen
Swelife har ett intresse av att säkerställa 
ett positivt utfall för hälsa och life science i 
forskningspropositionen som förbereds 
under 2020

2019- • Bistå Life Science kontoret och relevanta aktörer
inom life science i arbete relaterat till 
forskningspropositionen

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023

2.1.1: Swelife
har ökat 
samverkan 
mellan 
Forsknings-
och 
utvecklings-
infrastrukturer i 
Sverige

Dialoger med forsknings- och 
utvecklingsinfrastrukturer för life
science
Dialog med bland andra Testa Center, 
MaxIV, SciLifeLab och AI-Innovation 
Sweden om samverkansmöjligheter. 
Diskussionerna fortsätter under 2020. 

2019-
2020

• Runda bordssamtal tillsammans med med nämnda
parter samt ev. andra aktörer

• Kommunikationinsatser, ex. gemensam beskrivning
av hur parterna kompletterar varandra

• Regelbunden kontakt med infrastrukturernas
kommunikatörer

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser för att öka samverkan inom innovationsstödet för life science. 

 

Gör kompetens och infrastruktur mer tillgänglig 
Swelife gör det lättare för de aktörer som tar fram lösningar för bättre hälsa att få tillgång till relevant 
kompetens och infrastruktur. Därmed bidrar vi till att existerande infrastrukturer används mer, och att den 
kunskap som finns kommer till nytta för fler. 
 
Med infrastrukturer menar vi här forskningsinfrastrukturer och utvecklingsinfrastrukturer. Digitala 
infrastrukturer arbetar vi med inom Systematiska hälsodata. 

Swelife bidrar genom: 
> Insatser som synliggör kompetens och infrastrukturer 
> Insatser som gör att kompetens och infrastruktur används mer 

 

2.1.2: Swelife
har ökat 
samverkan 
mellan 
innovations-
stödjande 
aktörer i 
Sverige

Swelife Injection
Swelife Injection syftar till att bidra till en 
stärkt och hållbar nationell 
samverkansplattform för innovations-
systemet inom life science. Målet är att 
testa en ny modell som bygger på 
nationell kraftsamling från life science 
aktörer inom inkubatorer, science parks 
och innovationskontor där man 
tillsammans erbjuder Swelife-finansierade 
projekt kompetensförstärkning genom 
coachningsinsatser samt nätverk. 
Projektet är en
vidareutveckling av Swelifes Hands-on 
modell.

2019- • Konkret samverkan mellan innovationsstödet i
samband med projektets insatser, ex: 

• Insatser med fokus på livsmedelssektorn –
nationell kompetensförstärkning inom
innovationsstödet

• Gemensamma gruppmöten med finansierade
projekt

• Samma coachinglogik oberoende av aktör och
region

• Utvärderings- och utvecklingsarbete av arbetssättet
inom projektet

• Systemanalys av Swelifes finansierade projekt

Utveckling av TRL-guiden 
Swelife har tillsammans med Vinnova tagit 
fram en TRL-guide för life science. Denna 
behöver kompletteras med med tillägg för 
bl.a. livsmedel och biomarkörer

2020 • TRL-guide 2.0: Samsyn på utvecklasnivåer är till 
nytta för både innovationsstödet och de projekt och
bolag man ger stöd till. 

Life science-fond 
Swelife undersöker vilka möjligheter 
programmet har att stödja tillkomsten av 
en ny VC-fond inom life science. 
Diskussioner förs bland annat med ALIS-
inkubatorerna. 

2020 • Gemensamt projekt mellan life science-inkubatorer
ökar samverkan, primärt mellan ALIS-inkubatorerna, 
men inkluderar även andra inkubatorer med life 
science bolag. 

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser som synliggör kompetens och infrastrukturer 

 

Insatser som gör att kompetens och infrastruktur används mer  

 

3. Behov av kapital inom life science 
Gör det lättare att hitta och attrahera kapital 
Swelife gör det lättare att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns, både nationellt och internationellt, 
för att ta fram lösningar för bättre hälsa. Vi visar också på vad som krävs för att öka möjligheterna att 
attrahera kapital. Swelife gör detta genom att samverka med relevanta aktörer, bland annat innovationsstöd 
och finansiärer.  

Swelife bidrar genom: 
> Insatser för att göra det lättare att hitta relevanta finansieringsmöjligheter, nationellt och 

internationellt 
> Insatser för att tydliggöra vilka krav och förutsättningar som finns för att öka möjligheterna att 

attrahera kapital 

2.2.1: Swelife
har gjort det 
lättare att hitta 
relevant 
kompetens och 
infrastruktur 
inom life
science

Kommunikationsinsatser 
Swelife kommer att synliggöra tillgänglig 
kompetens och infrastrukturer i anslutning 
till utlysningar för samverkansprojekt för 
bättre hälsa.

2020- • Swelife hänvisar till befintliga testbäddar, 
infrastrukturer och kompetenser i samband med våra
utlysningar

• Lämpliga externa hemsidor används, ex. 
https://swedishtestbeds.com, 
https://www.testbedsweden.se och
https://www.vinnova.se/m/testbadd-
sverige/landets-testbaddar/

• ttps://swelife.se/verktyg/testbaddar-och-
infrastruktur/ uppdateras eller ersätts med 
hänvisningar till externa hemsidor

• Case-beskrivning(ar) från projektportföljen, 
exempelvis Genagon, tydliggör hur projekt kan
använda befintlig infrastruktur och kompetens

Swedishlifesciences.com
Swelife tillgängliggör databas som 
presenterar life science bolag i Sverige. 
Databasen uppdateras kontinuerligt. 

2016- • Överlämning för fortsatt drift och vidareutveckling
diskuteras med relevanta aktörer,  bland andra
Business Sweden

Ansökningsguide
En ansökningsguide tas fram och används
i samband med utlysningarna. Detta är ett
samarbete mellan ett antal SIPar. 

2020 • Specifik del i ansökningsguiden som fokuserar på
befintliga infrastrukturer och deras erbjudande

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023

2.2.2: Swelife
har ökat 
nyttjande-
graden av 
forsknings- och 
utvecklings-
infrastrukturer i 
Sverige

Projektmedel för användning av Testa 
Center
Swelife finansierar innovationsaktiviteter 
inom Testa Center. Swelife ger bidrag till 
specifika projekt som med denna 
finansiering kan genomföra projekt i Testa 
Center

2017-
2020

• Prioritiering av kompletteringsansökan från Testa 
Center

Swelife Injection
Swelife kommer, med hjälp av 
innovationsstödet, erbjuda 
affärsutvecklingsstöd tilli
innovationsprojekt för att öka deras 
möjligheter för fortsatt framgång efter 
avslutad finansiering. Detta inkluderar 
coaching kring olika 
finansieringsmöjligheter, både nationellt 
och internationellt

2019- • Swelife genomför utåtriktade insatser för ökad
kännedom om infrastrukturer, ex. inför utlysningar
och i samband med gruppmöten inom Swelife
Injection

• Relevanta infrastrukturer bjuds in till uppstartmöten
för medverkan och presentation

• Dialog för att öka samverkan mellan
innovationsstödet och forsknings- och
utvecklingsinfrastrukturer

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser för att göra det lättare att hitta relevanta finansieringsmöjligheter, 
nationellt och internationellt 

 

3.1.1: Swelife
har gjort det 
lättare att förstå 
vilka 
finansierings-
möjligheter 
som finns för 
att ta fram 
lösningar för 
bättre hälsa

Swelife Injection –
kommunikationsinsatser och coaching
Swelife kommer, med hjälp av 
innovationsstödet, erbjuda 
affärsutvecklingsstöd tilli
innovationsprojekt för att öka deras 
möjligheter för fortsatt framgång efter 
avslutad finansiering. Detta inkluderar 
coaching kring olika 
finansieringsmöjligheter, både nationellt 
och internationellt

2019- • Kommunikationsinsatser kring Swelifes
finansieringsmöjligheter

• Kommunikationsinsatser till Swelife-finansierade
projekt kring finansieringsmöjligheter utanför
programmet

• Information om finansieringsmöjligheter i samband
med gruppmöten och coachingmöten

Exponering av Swelife-finansierade 
projekt
Swelife kan möjliggöra exponering av 
Swelife-finansierade projekt i samband 
med en rad olika möten och evenemang. 
Detta är en möjlighet för projekten att 
presentera sina resultat och planer samt få 
kontakt med relevanta aktörer. 

2020 • Presentationsmöjligheter för projekt vid relevanta
evenemang, ex. NLSDays

• Presentationer av Swelifes strategiska projekt vid 
relevanta evenemang

EIT Health - informationsinsatser
Swelife och Medtech4Health har tecknat 
ett Memorandum of understanding med 
EIT Health för att öka möjligheterna att 
möjliggöra internationell samverkan och 
expansion för projekt i våra portföljer 

2019- • Information om EIT Healths utlysningar till Swelife-
finansierade projekt

• Inventering av befintlig projektportfölj för att
undersöka möjliga finansieringsmöjligheter inom EIT 
Health

• Undersöka möjligheter och värde av att expandera
samarbetet med Food KIC

Swelife International
Detta projekt ska stötta Swelifes
programkontor och projektportfölj, 
Vinnovas internationaliseringsarbete, och 
den nationella life science-strategin. 
Projektet balanserar insatser för enskilda 
strategiska satsningar med mer 
övergripande aktiviteter i syfte att facilitera
svensk närvaro, samverkan och inflytande 
i europeiska och icke-europeiska 
internationella F&I-möjligheter.

2020 • Kvartalsvisa informationsbrev till projektportföljen om 
internationella finansieringsmöjligheter och
konferenser

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser för att tydliggöra vilka krav och förutsättningar som finns för att öka 
möjligheterna att attrahera kapital 

 

Öka tillgången till kapital för life science 
Swelife stärker tillgången till kapital, både nationellt och internationellt, för att ta fram lösningar för bättre 
hälsa. På så sätt skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en hållbar tillväxt inom life science i Sverige. 

Swelife bidrar genom:  
> Insatser för ökad tillgång till befintligt svenskt kapital och ökad volym av svenskt kapital för life 

science i Sverige 
> Insatser för ökad tillgång till utländskt kapital 

3.1.2: Swelife-
finansierade 
projekt har 
förbättrade 
möjligheter att 
attrahera 
kapital 

Swelife Injection – coachingmöten och 
gruppmöten
Swelife kommer, med hjälp av 
innovationsstödet, erbjuda 
affärsutvecklingsstöd till innovationsprojekt 
för att öka deras möjligheter för fortsatt 
framgång efter avslutad finansiering. Detta 
inkluderar coaching kring olika 
finansieringsmöjligheter och deras 
respektive krav och förutsättningar

2019- • Leverans i enlighet med projektplanen (uppdelade
mellan olika delmål):

• Gruppmöten: Uppstartsmöte, Halvtidsmöte och
Avslutningsmöte

• Individuella coachingmöten ooh vid behov extra 
coachingmöte

• Generell support till projekt inom specifika områden
ex. Processinnovation

• Förtydligande av TRL-guiderna för livsmedel och
biomarkörer

• Kommunikationsmaterial för Swelife Injection-
modellen är klart

• Kommunikation om Swelife Injection

Ansökningsguide
En ansökningsguide tas fram och används
i samband med utlysningarna. Detta är ett
samarbete mellan ett antal SIPar. 

2020 • Ansökningsguide för hälso-projekt framtagen
tillsammans med Medtech4Heatlh och IoT Sverige. 
Lansering i samband med Vitalis 2020

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser för ökad tillgång till befintligt svenskt kapital och ökad volym av 
svenskt kapital för life science i Sverige 

 

3.2.1: Swelife
har bidragit till 
ett mer 
heltäckande 
finansierings-
flöde för life
science

Utlysningar för samverkansprojekt för 
bättre hälsa tillsammans med 
Medtech4Health
Swelife erbjuder medfinansiering till 
innovationsprojekt samt till små och 
medelstora bolag. Alla sökande projekt och 
bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög 
innovationspotential och bedrivas i 
samverkan mellan life science-aktörer från 
minst två olika sektorer

2014- • Utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa
tillsammans med Medtech4Health hösten 2020 
(projektbedömningar och beviljanden våren 2021)

• Utvecklingsarbete relaterat till kriterier och
utlysningstext (justeringar och kompletteringar) 

Swelife Injection – coachingmöten och 
gruppmöten
Swelife kommer, med hjälp av 
innovationsstödet, erbjuda 
affärsutvecklingsstöd till innovationsprojekt 
för att öka deras möjligheter för fortsatt 
framgång efter avslutad finansiering. Detta 
inkluderar coaching kring olika 
finansieringsmöjligheter och deras 
respektive krav och förutsättningar

2019- • Affärsutvecklingsstöd till finansierade projekt med 
hjälp av innovationsstödet genom individuella
coachingmöten ooh vid behov extra coachingmöte

Deltagande av offentliga aktörer i 
innovationsprojekt
På initiativ av Swelife, inledd dialog med 
VGR, Region Skåne, Region Stockholm, 
SKR samt Upphandlingsmyndigheten 
tillsammans med MT4H och IOT Sverige 
kring hur utlysningarnas kriterier 
harmoniserar med offentliga 
verksamheters krav utifrån kommunallag 
samt LOU. På agendan en gemensam 
workshop feb/mar 2020. Frågeställningen 
är en direkt konsekvens av arbetspaketet 
Konkurrensneutralitet som resulterade i 
Spelplan för bättre upphandling.

2020 • Dialog mellan aktörerna
• Workshop våren 2020. Genomgång av de 

utlysningstexter från Swelife, Medtech4Health och
IOT Sverige.

• Kommunikation. Ta fram material för olika media för
att lyfta kännedomen om ramarna.

Life science-fond 
Swelife undersöker vilka möjligheter 
programmet har att stödja tillkomsten av en 
ny VC-fond inom life science. Diskussioner 
förs bland annat med ALIS-inkubatorerna. 

2016- • Projektförslag som prioriteras av styrelsen. Om 
projektet startas är målet att under 2020 leverera
följande: Ramar och processer kring fonden, 
utveckling och due dilligence av fondstruktur, 
inkludering av investerare, definition av
ansökningskriterier och framtagning av avtal

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023
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Insatser för ökad tillgång till utländskt kapital 

 

4. Behov av nationellt skalbara lösningar för bättre 
hälsa 

Skapa förutsättningar för att skala upp lösningar för bättre hälsa 
Swelife skapar bästa möjliga förutsättningar för att innovativa arbetssätt, produkter och tjänster skall kunna 
införas i nuvarande strukturer och göras tillgängliga nationellt. Vi möjliggör också insatser som utmanar och 
kompletterar det nuvarande systemet, och därmed bidrar vi till framtidens lösningar för bättre hälsa. 

Swelife bidrar genom:  
˃ Insatser som stödjer utvecklingen av, eller stärker redan befintliga, nationellt skalbara lösningar för 

bättre hälsa  
˃ Insatser som möjliggör att nya lösningar införs, förvaltas och utvecklas på ett långsiktigt sätt 

 

3.2.2: Swelife-
finansierade 
projekt har ökat 
sina 
möjligheter att 
attrahera 
utländskt 
kapital

Swelife International
Detta projekt ska stötta Swelifes
programkontor och projektportfölj, 
Vinnovas internationaliseringsarbete, och 
den nationella life science-strategin. 
Projektet balanserar insatser för enskilda 
strategiska satsningar med mer 
övergripande aktiviteter i syfte att facilitera
svensk närvaro, samverkan och inflytande 
i europeiska och icke-europeiska 
internationella F&I-möjligheter.

2019-
2020

• Samarbete med Frankrike: En workshop planeras 4 
Maj 2020 dagen före Vitalis. Fokus på Horizon och 
Eurostarsprogrammen för ökad kunskap om 
finansieringsmöjligheter samt att utveckla projektidéer 
tillsammans under dagen

• Samarbete med Brazilien: Swelife och MT4H ta fram 
en Life Science samverkans strategi tillsammans 
med motsvarande personer i Brasilien under 2020. 

• Samarbete med Skottland: Samverkansdialog med 
Swelife-ATMP

• Samarbete med Kanada: Samverkansdialog medn
bland annat Swelife-ATMP

• Dialog kring Världsutställningen i Dubai 2020 
Internationell uppväxling
Swelife erbjuder planeringsbidrag till 
Swelifefinansierade strategiska projekt för 
internationella ansökningar

2019- • Tre strategiska projekt har sökt internationell
följdfinansiering per år

• Tre EU-ansökningar för vidareutveckling av arbete 
inom Sweper inom systematiska hälsodata väntar på 
besked. 

• En ansökan för vidareutveckling av arbete inom 
Swelife-ATMP förbereds för ansökan i April 2020

• Samverkan med Genopole kring Horizon 2020 
projekt tillsammans med Swelife ATMP. April 2020

EIT Health (Scandinavia)
Swelife och Medtech4Health har tecknat 
ett Memorandum of understanding med 
EIT Health för att öka möjligheterna att 
möjliggöra internationell samverkan och 
expansion för projekt i våra portföljer 

2019- • Projektspecifikt stöd till strategiska projekt att söka
EIT Health för att öka möjligheter att expandera
internationella partnerskap och attrahera utländskt
kapital

• Under hösten 2020 planeras en workshop för 
Swelifeprojekt tillsammans med EIT Health. Möjliga 
fokus som diskuteras är legala/regulatoriska aspekter 
eller inesteringsmöte/pitch event

En spelplan för internationalisering 
Tillsammans med Medtech4Health och IoT
Sverige tas en guide för 
internationalisering fram i form av en 
spelplan

2020 • Spelplanen utvecklad och tillgänglig för allmänt bruk
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Insatser som stödjer utvecklingen av, eller stärker redan befintliga, nationellt 
skalbara lösningar för bättre hälsa 

 

4.1.1: Swelife
har startat upp 
och 
vidareutvecklat 
nationellt 
skalbara 
lösningar för 
bättre hälsa

Genomic Medicine Sweden, GMS
GMS får finansiering från Swelife under en 
tvåårsperiod för att ta fram nationella 
standarder för datadelning, se över behov 
av lagförändringar för datadelning och 
utveckla kraftfulla analys- och 
visualiseringsverktyg. 

2020-
2021

• Standard för genomikdata och datadelning inom
GMS

• Etablering av en miljö för avancerade analyser och
visualisering av genomikdata

• Förslag till eventuella lagförändringar för datadelning
av genomikdata

Swelife-ATMP
Projektet ska stärka Sveriges 
konkurrenskraft inom avancerade terapier 
(ATMP), framförallt inom cell- och 
genterapi. Projektet samordnas med 
CAMP för att säkerställa nationell 
koordinering av insatser inom ATMP-
området. 

2017-
2020

• Legalt och etiskt ramverk (handbok) för ATMPs 
(pluripotenta stamceller)

• Generiska modeller för affärsmodell och
hälsoekonomi för ATMPs

• Vidareutveckling av regulatorisk guide for ATMPs
• Uppdaterinar av studieprotokoll för ATMPs
• Uppdatering av checklista: Good Manufacturing 

Practice (GMP) for ATMPs
Samverkan och integrerade digitala 
lösningar för förbättrad diabetesvård
Projektet har flera syften: att stimulera 
samverkan och samarbete mellan olika 
nätverk och discipliner, att underlätta 
rekrytering av prövare och patienter till 
kliniska studier, att möjliggöra 
resurseffektiva, pragmatiska studier samt 
att följa upp vård, förebyggande insatser 
och forskning på ett värdebaserat sätt.

2018-
2020

• Verktygslåda för pragmatiska kliniska prövningar
• Modell för identifiering av lämpliga kandidater till 

klinisk studie
• Elektroniskt samtycke för insamling och lagring
• Ett semantiskt datalager för strukturering av vårddata
• En analyskonsol för uppföljning och optimering av

vård
• Möjliggöra dialog med nationella

kunskapsstyrningsorganisationen
• Ökad dialog kring datahanteringen

Kvantdatorer och life science
Vi har på olika sätt uppmärksammat och 
stöttat iniativ kring kvantdatorer och life
science och fortsätter att göra så även 
under 2020

2019- • Möjliggöra till en doktorandtjänst (ej finansiering från
Swelife) inom life science och kvantdatorer för att
matcha doktorandtjänst från Wallenberg Center for 
Quantum Technology 

• Verka för en Quantum to Business-konferens i
Norden där life science är ett huvudfokus

Förbättrad diagnostik och behandling 
av diabetesrelaterade sjukdomar
Projektet ska etablera ett nätverk av 
kommersiella partners och utveckla 
affärsmodeller aom kan göra 
forskningsinfrastrukturerna ANDIS och 
ANDIU till en nationellt tillgänglig 
infrastruktur.

2018-
2020

• Etablerad process för test av läkemedel och
diagnostika på ett mer skräddarsytt sätt via de fem 
diabetesklustren..

• Etablerad förvaltning och affärsmodell.
• Process och förvaltning avstämd med nationell

kunskapsstyrning
• Ökad dialog kring datahanteringen
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Insatser som möjliggör att nya lösningar införs, förvaltas och utvecklas på ett 
långsiktigt sätt 

 

Öka fokus på att förutsäga och förebygga ohälsa genom att 
etablera konceptet Frisk-Risk-Sjuk 
Swelife etablerar en nationell, gemensam målbild så att fler verkar för att förutsäga och förebygga ohälsa. Det 
handlar om en förskjutning av fokus, och för att detta ska bli verklighet behövs en nationell kraftsamling. 
 
Konceptet som Swelife tagit fram kallas Frisk-Risk-Sjuk. 

Swelife bidrar genom: 
> Insatser för att etablera och sprida konceptet Frisk-Risk-Sjuk  
> Insatser för nationell samsyn kring behovet av att fokusera mer på att förutsäga och förebygga 

ohälsa 

4.1.2: Swelife
har förbättrat 
förutsätt-
ningarna för 
implementation 
och förvaltning 
av skalbara 
lösningar

Sjukvårdsintegrerad Biobanking 
Swelife fortsätter stödja implementering av 

modellen under 2020. Projektet förväntas 

avslutas i slutet av 2020 med full 

integrering i sjukhusens ordinarie 

verksamhet

2016-

2020

• 31 sjukhus deltar i SIB.

• implementering av integrerad insamling och hantering 

av prov för forskning i rutinsjukvårdens infrastruktur 

med en standardiserad process i fyra steg; 1. SIB 

manuell hantering, 2. SIB automatiserad hantering, 3. 

Regionalisering av provdata genom anslutning till 

regionalt LIMS (laboratorieinformationssystem), och 

4. Nationalisering av provdata genom anpassning av 

nationell standard för LIMS

• Ta fram funktionsspecifikation för ett 

ärendehanteringsstystem för biobanksprover vid 

ansökningar av kliniska studier

Strategisk plan för införande av test av 
antikroppar mot biologiska läkemedel i 
rutinsjukvård
Projektet skall validera och implementera 

processer för ADA tester i rutin. 

2017-

2021

• Standardiserad process för ADA i rutinsjukvård

• Hemsida som används av de Europeiska parterna för

att dela kunskap och metoder kring ADA samt för att

veta var olika tester kan genomföras.

• Bidrag till bättre hälsa eftersom mer korrekt

behandling ges över tid, vilket även ger minskat

lidande och kostnader

• Ansökan om kompletteringsfinansiering för 2021

Systemanalys: implementering av 
hälsoinnovationer
Swelife och Medtech4Health undersöker 

möjligheterna att förbereda för en 

systemdemonstrator för att korta tiden för 

innovativa idéer att implementeras inom 

hälso- och sjukvården. En studie 

genomförs för att öka förståelsen för vad 

som händer när hälsoinnovationer möter 

vården och vice versa

2020 • White Paper från förstudie genomförd baserat på

befintlig projektportfölj och nyttjade

finansieringsverktyg inom Swelife och

Medtech4Health. Dokumentet skall presentera

indikationer på hinder samt framgångsfaktorer samt

innehålla en enklare analys av bakomliggande

orsaker

Implementationsverktyg för digitala 
lösningar
Projektet utvecklar ett svenskt 

implementationsverktyg för att mäta 

beredskap för implementering och 

användning av digitala lösningar inom 

hälso- och sjukvården, dvs i en svensk 

kontext

2018-

2020

• Validerat implementationsverktyg för bade hälso- och

sjukvård och kommunal verksamhet

• Implementationsverktyg, eReady, nationellt tillgängligt

och förvaltat hos en nationell aktör

• Verfiering av eReady utifrån kommersiellt perspektiv

• Immaterialrättsligt skydd av eReady

Spelplan för innovatörer
En spelplan utvecklas för att underlätta för 

innovatörer att förstå vad som krävs för att 

kunna implememntera innovationer inom 

hälso- och sjukvården.

2020- • Identifiera champion inom innovationsstödet som har 

intresse av att driva projektet

• Samskapande mellan olika aktörer samt

kunskapsdelning inom innovationsstödet
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Insatser för att etablera och sprida konceptet Frisk-Risk-Sjuk 

 

Insatser för nationell samsyn kring behovet av att fokusera mer på att 
förutsäga och förebygga ohälsa 

 

5. Behov av systematiska hälsodata 
Gör hälsodata mer samordnade och systematiska 
Swelife arbetar för att göra hälsodata samordnade och systematiska. På så sätt blir det enklare att kombinera 
och använda data från många olika datakällor, inklusive egeninsamlad data. Detta gör att forskning, 
utveckling och uppföljning av lösningar för bättre hälsa blir lättare att genomföra. Lösningarna blir också 
möjliga att sprida både nationellt och internationellt. 

Swelife bidrar genom: 
˃ Insatser som gör hälsodata mer samordnade och systematiska 
˃ Insatser för att öka samverkan mellan digitala infrastrukturer för life science i Sverige 

4.2.1: Swelife
har nationellt 
etablerat 
konceptet 
Frisk-Risk-Sjuk

Förankring av konceptet: Frisk-Risk-
Sjuk
Swelife kommer att använda konceptet i 
en mängd sammanhang. Den är mycket 
användbar för att diskutera behov och 
möjligheter för ökat fokus på att förutsäga 
och förebygga ohälsa och kan visualisera 
en rad olika aspekter.

2018- • Etablering av konceptet Frisk-Risk-Sjuk som ett
verktyg för systemtransformation

• Initieringen av den nationella insatsen Prevention 
barnfetma kan ses som ett resultat av att insikt har 
uppnåtts via diskussion kring konceptet Frisk-Risk-
Sjuk

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023

4.2.2: Swelife
har bidragit till 
ett ökat fokus 
på att förutsäga 
och förebygga 
hälsa i Sverige

Prevention Barnfetma 
Projektet är under utveckling med visionen 
Noll fetma vid skolstart 2030. Bland annat 
planeras projektet fokusera på samordning 
av data för mätning, uppföljning och 
utveckling. Dessutom kommer projektet att 
inkludera arbete med nya affärsmodeller 
för prevention och arenor för 
kunskapsdelning.

2020- • Uppstart av projektet med följande arbetspaket
• Etablera arbetet med termer, begrepp, mätning

och uppföljning för Prevention barnfetma i
Sverige

• Påbörja användandet av Prevention barnfetma
som case i nya informationssystem i två regioner

• Etablera arbetet med incitament, styr- och
ersättningssystem samt affärsmodeller för
Prevention barnfetma

• Initiera arbetet med Best practice för Prevention 
barnfetma tillsamans med Nationellt
programområde Barn och Ungdomars hälsa

Grand Challenge
Swelife diskuterar tillsammans med 
Medtech4Health, IoT Sverige och RISE 
med flera, möjligheterna att arrangera en 
Grand Challenge med utgångspunkt i 
prevention barnfetma. 

2019- • Formalisering av Grand Challenge-arbetet i konkret
projektplan

• Finansiering av projektet klart för initiering och
genomförande av pilot

• Identifiering och involvering av behovsägare och
sponsorer
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Insatser som gör hälsodata mer samordnade och systematiska 

 

Insatser för att öka samverkan mellan digitala infrastrukturer för life science i 
Sverige 

 

Gör hälsodata mer tillgängliga 
Swelife arbetar för att det ska bli lättare att använda hälsodata från olika datakällor. Detta gör vi genom att 
stödja FAIR-principerna och samverka brett, både nationellt och internationellt. På så sätt kan individen, 
hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin dra nytta av hälsodata, utan att individens integritet och 
rättigheter kränks. 

Swelife bidrar genom: 
> Insatser som gör systematiska hälsodata tillgängliga för forskning och utveckling. 
> Insatser som skapar förutsättningar för långsiktig förvaltning av digitala infrastrukturer. 

5.1.1: Swelife
har skapat 
förutsättningar 
för samordnade 
och 
systematiska 
hälsodata

Sweper WP4: Medicinska 
maskinläsbara lexikon inom cancer
Arbetet med att ta fram en metod för 
maskinläsbara medicinska lexikon med 
hjälp av professionen och Socialstyrelsen 
fortgår. Ytterligare utbildningsinsatser 
tillsammans med Socialstyrelsen planeras 
under 2020

2018-
2020

• Urinblåsecancer-lexikon är färdiglevererad till 
Socialstyrelsen för förvaltning och drift

• Urinblåsecancer-lexikon tillgängliggörs inom INCA 
plattformen

• Översättning av utbildningsmaterial för SNOMED CT 
till Svenska klar

Genomic Medicine Sweden, GMS
GMS får finansiering från Swelife under en 
tvåårsperiod för att ta fram nationella 
standarder för datadelning, se över behov 
av lagförändringar för datadelning och 
utveckla kraftfulla analys- och 
visualiseringsverktyg. 

2020-
2021

• Kunskapsöverföring från Sweper-projektet

Insatser Resultat och Leveranser 2020 Delmål 2023

5.1.2: Swelife
har ökat 
samverkan 
mellan olika 
digitala 
infrastrukturer 

Samverkan mellan Genomics Medicine 
Sweden, Swelife-ATMP och Biobank 
Sverige
Swelife möjliggör samverkan mellan en 
Swelife-finansierade projekt för att minska 
fragmenteringen när det gäller 
datahantering och informtionsstruktur. Som 
arbetsverktyg har ett case tagits fram 
(Almas hälsoresa). Denna samordning 
fortsätter under 2020 inom befintliga 
projektfinansieringar. 

2019- • Tre nationella projekt (BIS, GMS och ATMP) har 
samarbetat i att identifiera, utveckla och presentera
ett gemensamt case för att visa på individens
framtida hälsoresa där vi inte enbart talar om 
precisionsmedicin utan också om precisionsjhälsa
och hälsa

• Caset kommer att tas upp för eventuellt användande i
Almedalen 2020 och i Dubai 2020

Samverkan mellan Patientöversikten 
och Genomics Medicine Sweden
Dialoger förs mellan patientöversikten och 
GMS för att öka samverkan mellan dessa 
projekt. Arbetet fortsätter under 2020

2019-
2020

• Projektförslag som prioriteras av styrelsen. Om 
projektet startas är målet att under 2020 leverera
följande: Projektplan för införande av GMS 
information i patientöversikten och initiering av
projektet

Swelifes AI-projekt
Projektet levererar slutrapport och 
rekommendationer Q1 2020. Detta arbete 
har öppnat upp för fortsatt samarbete 
mellan Swelife och AI Innovation Sweden. 
Fortsatta AI-satsningar inom Swelife
kommer sannolikt att ske i samverkan med 
AI Innovation Sweden 

2019-
2020

• Slutrapport publicerad: Titel: AI för bättre hälsa,. 
Undertitel: Rapport om nuläget för en
konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn

• Dialog med AI-Innovation Sweden kring fortsatta
insatser inom AI och hälsa
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Insatser som gör systematiska hälsodata tillgängliga för forskning och 
utveckling. 

 

Insatser som skapar förutsättningar för långsiktig förvaltning av digitala 
infrastrukturer. 

 

5.2.1: Swelife
har förbättrat 
tillgången till 
systematiska 
hälsodata

Patientöversikter inom cancer
Projektet syftar till att skapa effektivare 
patientmöten och att utveckla 
cancervårdens kvalitet. Beslutsstödet, som 
även benämns patientöversikt, ger stöd till 
vårdgivaren om vilken behandling som ska 
ges och är ett verktyg för dialog med 
patienten. Dessutom samlas värdefulla 
data för forskning och uppföljning av 
läkemedel på ett strukturerat och 
standardiserat sätt både från vårdens 
system och från individen själv.

2018-
2021

• Utdataplattform med strukturerade data för 8 
cancerdiagnoser valideras inom hälso- och 
sjukvården

• Lexikon för standardisering av termer och begrepp på 
variabel nivå implementeras i patientöversikterna

• Dialog med FVM Skåne, VGR och Stockholm kring 
vyer I informationssystemen för 
patientöversiktsinformation

• Presentation på Vitalis 2020 

Egeninsamlad hälsodata (EHD)
Projektet undersöker individers 
användning av egeninsamlad hälsodata. 
Det identifierar vilken nytta individerna har 
av datan och vilka drivkrafter som ligger 
bakom att man samlar in data.

2019-
2020

• Rapport publicerad 
• Utkast till definitioner av egenvårdsdata
• Samtal kring informationsmodellering tillsammans 

med AstraZeneca

Standardisering av strukturdefinitioner 
inom svensk strålbehandling 
Projektet har drivits inom Sweper och är 
avslutat

2018-
2019

• Fortsättning av informatikarbetet säkrat genom 
doktorandtjänst (utlyst hos RCC Väst)

KOL–projektet 
Projektet ska utvärdera och validera en 
generell skalbar modell för att möta 
behoven hos patienter med kroniska 
sjukdomar

2019-
2020

• Projektleveranser enlig projketplan
• Beslut av inskickade projektansökningar till EU för

fortsatt arbete
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5.2.2: Swelife
har förbättrat 
förutsätt-
ningarna för 
långsiktig 
förvaltning av 
strukturerade 
hälsodata

Dialog med relevanta aktörer kring 
förvaltning av medicinska 
maskinläsbara lexikon 
Swelife diskuterar tillsammans med bland 
andra Socialstyrelsen möjligheter och 
förutsättningar för fortsatt förvaltning av 
framtagna medicinska maskinläsbara 
lexikon och modell för framtagning av nya 
lexikon

2018- • Metoden delad med patientöversiktsprojektet som 
arbetar enligt modellen

• Presentation på Vitalis 2020
• Informationsturné kring förvaltning av lexikon
• Informationsinsatser till en rad aktörer

• RCC i samverkan: Undervisning på RCC i
samverkan om Socialstyrelsens metodhandbok
samt erfarenhetsutbyte från framtagandet av
Blåscancer-registret

• Upphandlingsmyndigheten och Socialstyrelsen: 
dialog om förvaltning av spelplan samt Lexikon
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Programkoordinering  
Programledning – strategisk nivå 

 

Programledning – operativ nivå 

 

Strategiarbete 2014- • Ny strategi för 2020-2023 
• Delmål för 2023
• Uppdaterad effektlogik 20/23/26
• Dialog med life science kontoret för samordning och 

samverkan
• Mediabevakning och informationsspridning
• Årlig översyn av effektlogiken

Organisation 2020 • Kontinuerliga styrelsemöten
• Täta avstämningar mellan presidiet och 

programledningen
• Ny ledningsstruktur implementerad 2020
• Utskott och arbetsgrupper uppstartade inom 

prioriterade områden 

Insatser Resultat och Leveranser 2020

Samordna, koordinera, planera och 
driva programmets verksamhet framåt 
utifrån uppsatta mål och effektlogik

2014- • Verksamhetsplan 2020
• Indikatorer för att nå delmål 2023 definierade
• Kontinuerligt monitorera och rapportera status på 

pågående aktiviteter till styrelsen, Vinnova samt 
andra intressenter.

• Regelbunden genomlysning och uppdatering av 
behoven i portföljerna kring internationalisering 

• Säkerställa att de globala hållbarhetsmålen (Agenda 
2030) blir ett naturligt och självklart arbetssätt inom 
Swelife

Leda och utveckla programkontorets 
arbete - säkerställa ett högpresterande 
team

2014- • Individuella utvecklingsdialoger med 
programkontorets medlemmar

• Ansvara för programkontorets bemanning, 
sammansättning och kompetensnivå

• Regelbundna programkontorsmöten 
Förse styrelsen med adekvat underlag 
för information, beslut och strategiska 
diskussioner

2014- • Regelbundna styrelsemöten 
• Säkerställa underlag med hög kvalitet

Driva årlig översyn av programmets 
mål och effektlogik tillsammans med 
presidium och övriga Governing Board

2014- • Visualisering av projektmål/resultat
• Halvtidsrapport 2014-2019

Ansvar för programmets budget och 
ekonomi

2014- • Regelbunden budgetuppdatering till styrelsen
• Regelbunden dialog med Vinnova för att undvika

oallokerad budget vid årets slut
Samordna, koordinera och planera 
underlag och aktiviteter i samband med 
utvärdering 2020

2019-
2020

• Förberedelser av utvärdering 2020 
• Underlag till bedömare enligt utvärderingsplanen
• Aktiviteter i samband med utvärderingen genomförda

enligt utvärderingsplanen
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Kommunikationsinsatser 

 
Detaljerad beskrivning av kommunikationsinsatser presenteras i separat kommunikationsstrategi och 
kommunikationsplan. 

Stärka Swelifes varumärke 2014- • Kommunikationsuppföljning och intressentanalyser
• Alltid fräsch och tillgänglig info i alla kanaler
• Nyhetsbrev (externa, svenska och engelskspråkiga)
• Exponering av Swelife (sociala medier, web, press), 

nationellt och internationellt
• Sökmotoroptimering, bildbank, filmer, 

pressmeddelanden, tips om talare vid konferenser 
etc.

Ledningsstöd 2014- • Internkommunikation
• Internt Agenda2030 arbete

Projektkommunikation 2014- • Stödja projekten med dess kommunikation
• Ta fram filmer, presentationsmaterial, översättningar

etc.
• Visualisering av de mer komplexa projekten (story 

telling)
• Konceptutveckling och paketering (ex. Frisk-Risk-

Sjuk)
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