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Även 2019 har gått rysligt snabbt. När jag tittar 
tillbaka på året som gått, är det några av Swelifes 
aktiviteter som jag särskilt vill lyfta.

Programkontoret har under året fått förstärkning 
av Marcus Österberg som gjort oss klokare inom 
artificiell intelligens, machine learning och dess 
möjligheter för life science. Rapport med matnyttiga 
insikter är på gång, vilket jag ser fram emot.

Patientinvolveringen har tagit fart på allvar i år 
med allt från en gemensam monter på Vitalis och 
innovationsworkshops till möten i Almedalen.  
Viktigt och berikande!

Förebyggande hälsa blir allt viktigare. Vi jobbar 
vidare med vår Frisk-Risk-Sjuk-modell och mobili-
seringen inom prevention barnfetma där vi till vår 
glädje ser att så många vill vara med och bidra. Kraft-
samlingen har redan skapat intresse och flera sats-
ningar använder prevention barnfetma som case.

Swelifes satsningar går allt mer från att vara 
enskilda insatser och praktiska verktyg till att arbe-
ta mer systemförändrande. Vi lägger också en del 
energi på att omvärlds- och framtidsspana, och då 
vill jag särskilt lyfta fram kvantdatorerna. I höstas 
presenterade Google den första kvantdatorn som 
är snabbare än konventionella datorer. Exakt vilken 
betydelse kvantdatortekniken kommer att ha för life 
science är omöjligt att sia om, men att den kommer 
att spela roll kan vi vara överens om. Därför nosar vi 
på Swelife även på kvantdatorernas värld, även om vi 
inte har skapat något konkret projekt – än.

Att projekt kan ge något annat och mer än som 
från början var tänkt är ett delprojekt inom Sweper 
ett gott exempel på. Spelplan för bättre upphand-
lingar skapade i och för sig en god förståelse för upp-
handlingar av innovationer inom hälso- och sjukvår-
den, men själva arbetssättet och processen var minst 
lika viktig. Förhoppningsvis kan vi se fler ”spelplaner” 
under 2020, till nytta för fler.

I ett annat Sweper-projekt, semantikprojektet, 
har samarbetet med Socialstyrelsen fördjupats. Vi 
har fått vara med och ta fram en metodhandbok för 
medicinska maskinläsbara lexikon, något som verkli-
gen kommer till stor nytta för fler.

Nu i december har vi haft glädjen att berätta att 
vi kunnat ge projektet Genomic Medicine Sweden 
följdfinansiering med fokus på datahanteringen. Det 
är ett projekt som kopplar ihop flera andra  
Swelife-satsningar. Bland annat tar det vidare 
Sweper-arbetet och det synkar med exempelvis 

2019 – Swelife en del av förändringen Programövergripande aktiviteter

Swelife-ATMP-projektet.
Vi har haft två öppna utlysningar för innovations-

projekt i år, och jag kan konstatera att vi nu har 
etablerat vår utlysning Samverkansprojekt för bättre 
hälsa. Från och med i år kör vi utlysningarna tillsam-
mans med systerprogrammet Medtech4Health på 
lika villkor, vilket känns bra.

Flera av våra projekt har varit framgångsrika i att 
få internationell finansiering, exempelvis Elypta och 
Gedea Biotech.

Nästa år kommer Swelife att utvärderas, liksom 
flera andra av de strategiska innovationsprogrammen. 
Det ser vi fram emot som en möjlighet till lärdomar 
och förbättring. Vi ligger redan i startgroparna för 
detta, och arbetar just nu med en sammanställning 
av var vi står idag och vart vi tänker oss att gå fram-
över. Det kommer att resultera i en rapport som är 
klar i  
januari. 

Ett spännande år är till ända, och nästa ser minst 
lika intressant ut med flera nya projekt, en ny 
ledningsstruktur för Swelife och en vässad strategi. 
Välkommen, 2020!

Peter Nordström, programchef

Medverkan i seminarier med mera
Under året medverkade medarbetare vid program-
kontoret vid många seminarier, konferenser och 
liknande. De flesta presenteras under respektive mål.

Almedalen
I Almedalen deltog vi i flera aktiviteter, förutom våra 
egna (se sidan 6 och 10). Bland annat modererade  
Lars Lindsköld en debatt för Addi. Styrelseordfö-
rande Christina Östberg Lloyd deltog i en panel hos 

Strategiarbete
Swelifes programperiod löper till 2020, då en ut-
värdering görs. För att spetsa till verksamheten inför 
det nya decenniet, har vi gått igenom nuvarande mål 
och strategier. Arbetet har pågått intensivt under 
hela året, och såväl programkontor som Governing 
Board och Advisory Board har varit engagerade i det 
– inte minst genom en specifik strategigrupp som 
ansvarat för arbetet.

I oktober ägnade vi två dagar åt Swelifes framtida 
strategi. Under den första dagen träffades delar av 
programkontoret och hela Governing Board för att 
tillsammans med konsulten Peter Kimber ta fram 
ett antal strategier. Under den andra dagen träffade 
vi Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson, dels för 
att återkoppla Swelifes verksamhet till henne, dels 
för att förstå hur hennes tankar kring de strategiska 
innovationsprogrammen går. Dagen avslutades med 
ytterligare strategidiskussioner.

Arbetet med strategin håller på att avslutas och 
ska beslutas om i första styrelsemötet 2020. Däref-
ter kommer det att kommuniceras.

Förberedelse för utvärdering
Swelife utvärderas, vart tredje år precis som alla 
andra strategiska innovationsprogram, och 2020 är 
det dags igen. 

För att på bästa möjliga vis vara förberedd på pre-
sentationen har vi försökt förbereda oss så mycket 
som möjligt genom att göra analyser och samman-
ställningar i förväg. Arbetet med detta har lett till 
positiva bieffekter, som exempelvis bättre presenta-
tionsmaterial.

Åsa Wallin föreläser på SIP-konferensen.

foto: kennet ruona

Dagens Medicin. Peter Nordström deltog i Roche 
rundabordssamtal. Han deltog också i ett samtal, 
arrangerat av RISE, med rubriken: En svensk Life 
Science-strategi - hur ska den möta hälsoutmaningar 
och stärka vår konkurrenskraft? Ebba Carbonnier 
deltog i en workshop hos MSD och RCCs cancer-
strategimöte.

SIP-konferensen
Swelifes medarbetare hade även förmånen att hålla 
flera korta föreläsningar på SIP-konferensen i Borås i 
september. Portföljansvarig Åsa Wallin föreläste  om 
Grand Challenges, och kommunikationsstrateg Karin 
Lilja berättade om processen kring Spelplanen (se 
sidan 5).

Arbetsgrupper, styrelser med mera
Löpande året har Peter Nordström deltagit i Leading 
Healthcares arbetsgrupp för moderna policies och 
Life Science Innovation Board Skåne. 

Swelifes ordförande Christina Östberg Lloyd i Almedalende-
batt tillsammans med Malin Sjöberg och socialminister Lena 
Hallengren.
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Samarbete andra strategiska  
innovationsprogram
Swelife har fördjupat eller inlett samarbete med flera 
olika strategiska innovationsprogram under 2019. 

Medtech4Health har fått ny programledning och 
samverkan har stärkts ytterligare under året, bland 
annat kring kommunikation och Agenda2030.

Även IoT Sverige är ett samverkansprogram där vi 
hittar beröringspunkter. IoT Sverige har också utökat 
sin programledning under 2019, så även där har sam-
arbetet accelererat. 

Flera andra program har varit bollplank, inspira-

tion eller samarbetspartners under året, exempel-
vis BioInnovation, Smartare elektroniksystem och 
Viable Citites.

Ny ledningsstruktur
Den samverkansgrupp som är kopplad till Reger-
ingens life science-kontor får en allt större betydelse 
och liknar i mångt och mycket Swelifes Advisory 
Board. 

Detta gjorde att Swelifes valberedning skissade 
fram ett förslag på ny ledningsstruktur. Förslaget 
godkändes av Governing Board under november-mö-

Strategidag på Vinnova tillsammans med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Stora delar av Swelifes programkontor, Governing 
Board och Advisory Board samlat.

tet och kommer att genomföras under 2020. 
Förändringen består i att Advisory Board löses 

upp och ersätts dels av täta kontakter med Life 
science-kontorets samverkansgrupp, dels av utskott för 
angelägna ämnen. 

De strategiska utskotten ska ha:
 > specifik kompetens inom ett strategiskt område
 > fokus på införande och spridning
 > representation från berörda strategiska innova-
tionsprogram för samordning.

Governing Board byter i samband med förändring-
en namn till styrelse.

Programkontoret kommer att kvarstå som tidigare.

Programkontorsmöten med mera
Swelifes programkontor har haft sex fysiska pro-
gramkontorsmöten: två i Stockholm, ett i Göteborg 
på AI Innovation of Sweden på Lindholmen och tre i 
Lund. Under mötena har vi haft förmånen att få be-
sök som fortbildat arbetsgruppen. I Stockholm har vi 
haft besök av Leading Healthcare och projektledare 
för två Sweper-projekt, Maria Sörby och Martin Ingvar. 

Governing Board-möte på Karolinska institutet.

I Göteborg fick vi en dragning av docent Johan 
Magnusson, forskare i tillämpad IT vid Göteborgs 
universitet. I Lund har vi bland annat träffat Malin 
Larsson, som ansvarar för AI Innovations södra nod.

Swelife Governing Board har haft fem fysiska mö-
ten och ett över telefon, och Advisory Board har haft 
tre, varav två över telefon.

Swelifes Governing Board har ett presidium för att 
skapa en tätare dialog mellan programkontoret och 
Governing Board. Presidiet har kontinuerliga mö-
ten och fungerar som ett mycket gott stöd för hela 
organisationen.

Flytt till Medicon Village
I oktober flyttade programkontorets ”huvudkontor” 
från Sölvegatan till nybyggda The Spark på Medicon 
Village i Lund. Att sitta mitt i Lunds life science-klus-
ter upplever vi som mycket värdefullt, och vi ser fram 
emot fortsatta interaktioner med våra nya grannar.

Programkontoret finns också representerat i Stock-
holm, Göteborg och Linköping även fortsättningsvis.

Så här har Swelife arbetat under 2019 för att  
uppnå effektmålen

mål 1
Swelife engagerar intressenter från hela life science-sektorn 
(akademi, patienter, hälso- och sjukvård och näringsliv)  
genom sin roll som möjliggörare 

Spelplan för bättre upphandlingar
Arbetspaket 3 inom Sweper-projektet, Konkurrens-
neutralitet, resulterade i en spelplan. 

Med hjälp av Spelplanen ska innovationskon-
tor inom hälso- och sjukvården kunna göra bättre 
upphandlingar och inköp av innovativa lösningar. 
Spelplanen finns i powerpoint- och A4-format, på 
svenska och på engelska.

Projektet har presenterats i flera sammanhang 
under våren, bland annat på e-hälsomässan Vitalis, IT 
i vården-dagen och för Vinnova och Inera. Vi har ge-
nomfört workshops och seminarier med intressenter.

Spelplanen har rönt stor uppmärksamhet, inte 
minst på grund av det behändiga formatet. Projektet 
har även stärkt samarbetet mellan regionernas inno-
vationsorganisationer.

En variant av Spelplanen med innovatören i cen-
trum planeras.

Förhandstitt på lokalerna i The Spark.

Två Swelife-projekt som presenterar på Vitalis: ”Spelplan för 
bättre upphandlingar” och ”Personcentrerad data och juridik”, 
alltså arbetspaket 2 och 3 i Sweper.

Glädjande är det intresse som Upphandlingsmyn-
digheten visat Spelplanen. Vi hoppas att den kan 
inspirera flera.
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Vitalis: Monter med Spetspatienterna och an-
dra aktiviteter
Swelife hade en monter tillsammans med projektet 
Spetspatienter på Vitalis. 

I samband med detta arrangerade vi ett möte för 
samtal med, och mellan, olika patientföreträdare. 
Under mötet diskuterade vi hur patientinvolveringen 
inom Swelife skulle kunna stärkas.  

Swelife programchef Peter Nordström blev inter-
vjuad i Spetspodden.

Finansiering av monter i nordiska paviljongen 
på BIO, Philadelphia
De nordiska länderna samlades kring en gemensam 
paviljong på BIO i Philadelphia i början av juni. 

För att bidra till denna nordiska kraftsamling och 
minskad fragmentering, stöttade Swelife att ett nord-
iskt marknadsföringsmaterial togs fram. Det match-
ar det som Nordiska rådet nyligen utvecklat,The 
Nordics. 

Materialet användes i all kommunikation kring 
Sveriges närvaro vid BIO och ska framöver även ligga 
till grund för starka budskap i samband med andra 
internationella partneringmöten, bland annat Nordic 
Life Science Days. 

Rundabordssamtal i Almedalen om etik
Under Almedalen hölls ett rundabordssamtal med 
fokus på etik och precisionsmedicin. 

Vid rundabordssamtalet deltog bland annat pa-
tientrepresentanter, projektledningen från Genomic 
Medicine Sweden och Swelife-ATMP-projektet, 
men också forskare inom mänskliga rättigheter 
samt representanter för KOMET, SMER (Statens 

Från rundabordssamtalet i Almedalen.Spetspoddens Helena Conning intervjuar  
Peter Nordström.

medicinsk-etiska råd), Vetenskapsrådet, Riksdagens 
socialutskott med flera. 

Det blev ett givande samtal som gav projekten 
goda råd och deltagarna nya insikter.

NLSDays

Fokus på cell- och genterapier
Läkemedel baserade på cell- och genterapier 
(ATMP) innebär stora möjligheter att skapa helt 
nya sätt att behandla och bota sjukdomar. Området 
utvecklas snabbt med många nya terapier i pipeli-
ne; de allra flesta i tidig utveckling inom akademi, 
sjukvård eller småbolag, och enbart ett fåtal terapier 
på marknaden. 

I samband med NLSDays arrangerade Swelife två 
aktiviteter som lyfte fram goda exempel som har 
nått klinisk fas och är på väg mot marknadsgodkän-
nande: ett satellitsymposium på Medicon Village och 
en paneldebatt på NLSDays. Syftet var att facilitera 
utveckling av cell- och genterapier genom kunskaps- 
och erfarenhetsdelning kring finansierings- och 
samverkansfrågor.

Satellitsymposium
Tillsammans med CAMP (Centre for Advanced 
Medical Products), Medicon Village och Bioneer 
arrangerade Swelife-ATMP-projektet ett seminarium 
på Medicon Village i Lund, Move ATMP research into 
the clinic. Det riktade sig främst till projekt i prekli-
nisk fas som är på väg mot klinisk validering. 

Investerare och acceleratorprogram som investerar 
i tidiga projekt presenterade sina erbjudanden och 
innovationsprojekt berättade hur de har gjort för att 
attrahera extern finansiering.

Paneldebatt på NLSDays
På NLSDays stod Swelife värd för en session där 
finansiering och samarbeten i senare utvecklingsfaser 
diskuterades. 

Sessionen lyfte olika strategier som småbolag 
har valt för att utveckla ATMP-teknologier vidare 
från klinisk validering mot marknadsgodkännande. 

Christina Östberg Lloyd modererar paneldebatt om cell- och 
genterapier på NLSDays.

Vitalis: Möte för innovationssystemet
På e-hälsomässan Vitalis i Göteborg arrangerade 
Swelife – tillsammans med Innovationsplattformen 
VGR och Innovationsplatsen KI – en träff för verk-
samheter som arbetar med innovation i vården. Vi-
talis är Nordens ledande mötesplats för e-hälsa med 
cirka femtusen besökare.

Bland annat diskuterades hur Spelplanen för bättre 
upphandling kan komma till praktisk användning i 
det dagliga arbetet. 

Leif Denti var inbjuden talare. Leif forskar om 
ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation 
vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Mötet för innovationsslussarna på Vitalis blev mycket uppskat-
tat.

Småbolag presenterade vad de gjort och vad man 
kanske inte bör göra, och riskkapital, aktiefond och 
big pharma-bolag berättade vad de letar efter när de 
scoutar extern innovation på ATMP-området.  
Swelifes styrelseordförande, Christina Östberg 
Lloyd, modererade. 

Mer Swelife på NLSDays
Flera Swelife-finansierade projekt var engagerade i 
programmet. Bland annat pitchade flera innovations-
projekt, som Gedea Biotech, Pelago och Ilya Pharma.

I en session om diabetes deltog projektledarna 
för två olika diabetesprojekt som är finansierade av 
Swelife.

DigIt
Swelife stöttade DigIt, ett skolprojekt för elever i 
årskurs 5 och 6 som genomförs som en tävling. 

Eleverna får uppdrag från skolprojektets partners 
som ska lösas med hjälp av IT- och tekniklösningar. 
Till sin hjälp får varje klass en klasscoach som stude-
rar teknik och IT på högskola eller universitet. Målet 
med årets DigIt är att inspirera unga att arbeta med 
digitaliseringen av hälso- och sjukvården. 

Arena
Swelife har stöttat och medverkat på externt ar-
rangerade evenemang som syftar till att stimulera 
samverkan (mellan branscher, sektorer och regioner), 
och utveckling och implementering av innovationer 
inom hälso-området. I flera av dessa har Swelife-pro-
jekt presenterats.

Ett urval av evenemang som erhållit stöd under 
året:

 > Kliniska Studier Sverige, Malmö, 6–7 februari
 > DigIt, Göteborg, 5 mars–21 maj
 > Vitalis, Göteborg, 21–23 maj
 > Innovation i vården, Göteborg, 22 maj
 > Ekosystem för Hälsa, Stockholm, 27 maj
 > Nordic Life Science Days, Malmö, 11–12 sep-
tember
 > Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm, 19 no-
vember
 > Dagar om Lagar, Göteborg, 7-8 november

De flesta arrangemang beskrivs i den här årsrap-
porten på annan plats.

Föreläsningar etc
Swelifes styrelseordförande Christina Östberg Lloyd 
deltog i Region Stockholms problemlösarkonferens 
14 november. 

Ebba Carbonnier har föreläst om Swelifes Frisk-
Risk-Sjuk-modell vid ett flertal tillfällen, bland annat 
på Open lab, Cancerdagen, KTH och Innovation 
Strategy Forum samt för en rysk delegation.
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mål 2
Swelife har stärkt sitt internationella perspektiv

Påverkansprojektet avslutat och levererat
Life science i Sverige behöver internationellt bli 
bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, 
samarbeten och innovationsmiljöer. Därför har 
Swelife och Medtech4Health drivit projektet Påver-
kansplattform för life science 2017–18. 

Projektet avslutades vid årsskiftet, och vi drog nio 
slutsatser om vad som krävs för att life science i Sveri-
ge ska få en starkare internationell närvaro:
1. Strategiskt arbete på nationell nivå
2. Fler expertbedömare
3. Öka lärandet
4. Delta i befintliga konsortier
5. Öka koordinatoransvaret i Sverige
6. Utveckla svenska styrkeområden och nätverk
7. Öka transparensen i statistik och uppföljning
8. Öka den svenska närvaron i internationella sam-

manhang
9. Utveckla Referensgrupp Hälsa

Nytt internationaliseringsprojekt 
Swelife International bygger vidare på erfarenhet-
erna från Påverkansplattformen i syfte att stärka 
pågående satsningar och inriktningar. Heather  
Marshall-Heyman är projektledare. 

Inom projektet samarbetar Heather med bransch-
organisationer, universitet och andra aktörer för att 
stärka det som redan pågår. Grundbehovet är en 
ökad internationalisering av de projekt som Swelife 
stöttar. Exempelvis ska projektet hjälpa till så att det 
blir fler ansökningar till EU-programmen. 

Samarbete pågår! Peter Nordström (Swelife), Erik Forslund (EIT Health Scandinavia) och Jonas Sareld (Medtech4Health).

foto: m
arianne ekdahl

Heather kartlade under våren de behov som finns 
hos Swelife-finansierade projekt. Kartläggningen 
kommer att ligga till grund för vidare satsningar. 

MoU mellan EIT Health, Medtech4Health och 
Swelife
Ett MoU – memorandum of understanding – har teck-
nats mellan EIT Health, det strategiska innovations-
programmet Medtech4Health och Swelife, i syfte att 
accelerera utvecklingen för nya innovationer inom 
life science i Europa. 

Samarbetet mellan de tre organisationerna har 
utvecklats under hösten, och arbetet fortgår. 

Ett exempel på samarbete är det mellan organisa-
tionernas kommunikatörer. För att informera om vårt 
MoU gick vi ut med ett gemensam pressmeddelande 
i september, med god respons. En gemensam kom-
munikationsplan har tagits fram, och vi har beslutat 
att lyfta varandras aktiviteter där så är möjligt.

Även konkret samverkan mellan organisationerna 
för att stärka innovationsprojekt är på gång.

Planeringsbidrag för strategiska projekt
Tröskeln för att medverka i, och koordinera, stora 
internationella samarbetsprojekt är signifikant. 

Under året har Swelife erbjudit aktörer som har, 
eller har haft, strategiska projekt finansierade av 
Swelife att söka planeringsbidrag för uppväxling av 
sina projekt genom EU eller andra internationella 
finansieringskällor. På så sätt vill vi skapa möjligheter 
för svenska aktörer att påverka och leda utveckling-
en av framtidens life science i Europa och resten av 
världen.

Två projekt baserade på Swelifes strategiska sats-
ningar har beviljats planeringsmedel: två för koordi-

nering av H2020-projekt och ett för att axla rollen 
som arbetspaketsledare i ett IMI-projekt. Utfallet av 
EU-ansökningarna är ännu inte klart.

Guidning till EU-representation
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 främja vetenskaplig spetskompetens i utvärde-
ring och övervakning av läkemedel. Deras vetenskap-
liga 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 Kerstin Soller-
brant om det.   

Det är viktigt för Sverige att det finns svenska 
representanter i EU-arbetet. På så sätt kan vi både 
sprida svenska erfarenheter och ta del av den senaste 
utvecklingen på den internationella arenan. Extra 
glada är Swelife över att Kerstin Sollerbrant så tyd-
ligt tar med sig ett starkt barnperspektiv. 

Föredrag etc
Lars Lindsköld deltog i paneldebatt på Bone Innova-
tion Summit i Lübeck i februari.  

I september var Lars Lindsköld i Rotterdam inbju-
den av nederländska staten tillsammans med gäster 
från sexton andra länder. Från Sverige deltog även 
Anna Alderteg från Socialstyrelsen, och temat var 
samordnad hälsodata. 

I oktober var Lars i Frankrike och berättade om 
eHälsostrategin 2025 och Swelifes patient- 
översiktsprojekt.

Även i november var Lars på resande fot! 4 no-
vember var det nordisk hälsodatakonferens i Köpen-
hamn. Under konferensen diskuterades nästa steg för 
samverkan mellan de nordiska länderna för hälsoda-
ta, med särskilt fokus att kartlägga metadata. Swelife 
var part och närvarande genom Lars. 

Lars modererade en paneldebatt och höll ett före-
drag om AI, kvantdatorer och life science på Ge-
nesis-konferensen i London i december. Åsa Wallin 
deltog också på konferensen och knöt många nya 
kontakter.

Lars Lindsköld modererade en paneldebatt och höll ett föredrag 
om AI, kvantdatorer och life science på Genesis-konferensen i 
London i december.

Lars Lindsköld på Bone Innovation Summit i Lübeck 13-14 
februari.

Åsa Wallin berättade om Swelife för en brasiliansk delegation i 
augusti. Även Heather Marshall-Heymann och Lars Lindsköld 
deltog.
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mål 4
Swelife har bidragit till att stärka och tillgängliggöra kompetens 
inom life science sektorn

Webbaserad kurs i klinisk prövnings- 
metodologi
Allt för få kliniska prövningar görs och allt för få pa-
tienter inkluderas i fas I–IV-studier i Sverige. Därför 
har Swelife finansierat en webbaserad kurs i klinisk 
prövningsmetodologi, i första hand med inriktning 
mot cancer. 

Kursen är särskilt inriktad mot läkare och sjuk-
sköterskor, så att de får större kunskap och intresse 
för klinisk prövningsmetodologi och evidensbaserad 
medicin. Satsningen är till för att skapa en större 
möjlighet för att kliniska prövningar ska kunna ge-
nomföras vid kliniker där cancerpatienter behandlas.

Materialet har tagits fram av ledande experter från 
både Sverige och Danmark. Den förmedlas av upp-
dragsutbildningen vid Lunds universitet, LUCE.

Fler möten om patientinflytande
Tillsammans med Funktionsrätt Sverige ordnade 
Swelife en workshop om patienter och innovation. 
Portföljansvariga Åsa Wallin deltog för Swelife. 
Huvudfrågan på workshoppen var: Hur ökar vi 
förmågan till patientinvolvering när nya produkter, 
behandlingar och tjänster för bättre hälsa tas fram? 
Med på mötet var patientföreträdare och personer 
från innovationssystemet.

Åsa Wallin deltog även i årets NIVO-konferens. 
NIVO står för Nationellt forum för innovationsstödjare 
inom vård och omsorg. Under konferensen hölls två 
sessioner där man diskuterade samma frågeställning-
ar som vid den tidigare workshopen med Funktions-
rätt Sverige, men mötet gav också kompletterande, 
konkreta tips på hur man praktiskt gör för att enga-
gera patienter.

På ehälso-mässan Vitalis träffade vi representanter 
för patientförbund och projektet Spets- 
patienter för att diskutera ökad patientinvolvering i 
Swelifes portfölj (se mål 1 sidan 6).

Översättning av EUPATI till svenska
I syfte att göra fler patienter delaktiga i utveckling 
av läkemedel och behandling har Swelife finansierat 
en översättning av ett verktyg, EUPATI toolbox, som 
stärker patientmedverkan. 

EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett 
EU-projekt som inkluderar en webbaserad utbild-
ning för patienter. Genom EUPATI byggs också ett 
europeiskt nätverk där patienter kan dela erfaren-
heter och föra dialog med industrin, akademin och 
myndigheter på europeisk nivå. I och med över-
sättningen till svenska blir materialet anpassat för 
svenska förhållanden, med hänvisningar till svenska 
lagar och regler.

Swelife bidrog till konferensen Kliniska studier Sverige som hölls 
i Malmö i februari.

Rapporten ”Värdet av företagsinitierade kliniska  
läkemedelsprövningar” presenterades på ett seminarium i Stock-
holm. LIF arrangerade.

I samband med att ”Värdet av företagsinitierade kliniska  
läkemedelsprövningar” presenterades, hölls en paneldebatt med 
bland annat Swelifes ordförande Christina Östberg Lloyd i 
panelen.

mål 3
Swelife har bidragit till en nationell life science-strategi
I och med att Regeringen presenterade en ny life 
science-strategi i december, är detta mål uppnått.

Bidrag till life science-strategin 
Swelife har haft regelbunden kontakt med Life  
science-kontoret för att hålla det uppdaterat kring 
vad som är på gång och diskutera hur Swelife kan 
bidra på bästa sätt.

Patientlunch i Almedalen
Swelife arrangerade ”Almedalens patienttätaste 
mingel” som utgjorde ett startskott för Life  
science-kontorets framtida arbete med patient- 
involvering. 

Med på mötet var Jenni Nordborg, nationell life 
science-samordnare, Anders Lönnberg, ordförande 
för samverkansgruppen för life science samt repre-
sentanter för en rad patientföreningar och projektet 
Spetspatienter.

”Legendariskt!” ”Almedalens patienttätaste!” 
Swelifes och Spetspatienternas lunch i Almedalen var mycket populärt, trots regn och rusk.

Arbetet med att förankra Swelifes modell Frisk-Risk-Sjuk 
har träget gått vidare. Bland annat har Ebba Carbonnier 
presenterat modellen i ett stort antal sammanhang. Att 
röra sig till vänster – att arbeta mer för att förutsäga och 
förebygga ohälsa – är något modellen visualiserar. En 
modell som lockar till många, livliga samtal!
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beviljade samverkansprojekt för bättre hälsa, våren 2019
Projekttitel Koordinator
Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar  
(ÄDELSTENT)

Bactiguard AB

Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma Beactica AB

Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården Capio Närsjukvård AB

Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära  
plasmaprovtagning

Capitainer AB

En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och  
svampinfektioner

Gedea Biotech AB

Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling Inerventions AB

Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid- 
repeat sjukdomar

Karolinska institutet

Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom Lunds universitet

Framtagande av ett digitalt och självinstruerande hemmatest för olika typer av astma Medituner AB

Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och per-implantit Omnio AB

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi Perimed AB

Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik Piotrode Medical AB

Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer Tataa Biocenter AB

Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer Uppsala universitet

Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML Uppsala universitet

mål 5
SMF och tidiga projekt har tillgång till ett mer  
heltäckande finansieringsflöde från idé till  
använd produkt/tjänst

Samverkansprojekt för bättre hälsa- 
utlysningen – 16 projekt fick stöd
16 projekt som verkar för en bättre hälsa fick dela 
på drygt 41 miljoner kronor i Swelifes och Med-
tech4Healths gemensamma utlysning Samverkans-
projekt för bättre hälsa, vår 2019.

122 projekt ansökte om medel, varav 106 gick 
vidare till bedömning. Av dessa sållades alltså 16 
projekt ut, varav 15 startade. Se mer sidan 12.

Inför utlysningen hölls ett flertal informations- 
träffar tillsammans med Swelifes koordinatorer och 
Medtech4Healths noder. 

Uppstartsmöte för innovationsprojekt
Den 23 maj höll Swelife, Medtech4Health och 
Vinnova ett gemensamt uppstartsmöte för de sexton 
innovationsprojekt som fick medel genom utlysning-
en Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019.

Det var första gången den här typen av möte hölls 
för projekten. Tanken var att kunna ge goda råd och 
information inför projekttiden, exempelvis om hur 
formalia ska skötas på ett bra och effektivt sätt.

Swelife har som ett delmål att stärka och öka  
nyttjandegraden av forskningsinfrastrukturer, och 
därför var medarbetare från Testa Center på mötet 
och berättade om sin verksamhet.

Projekten fick göra snabbpresentationer för de 
närvarande i den fullsatta lokalen.

Ny utlysning Samverkansprojekt för bättre 
hälsa, höst 2019
Under hösten hade vi en ny utlysning på samma 
tema som under våren, även denna gång tillsammans 
med Medtech4Health. 28 november stängde den, 
och då hade vi fått in ansökningar från 130 projekt. 

Vilka projekt som blir finansierade presenteras 2 
april 2020.

Gott utfall för tidigare stödprojekt EIC Pilot
Swelife avslutade under året ett pilotprojekt  - Stöd 
för ansökan till EIC Pilot - som visat mycket goda 
effekter. Av de totalt tio projekt som fått medel för 
att göra ansökan, har hittills två fått EU-finansiering 
efter att ha använt stödet. Några projekt väntar fort-
farande på besked angående sina EU-ansökningar.

 > Elypta fick 2,35 miljoner euro (24 Mkr) genom 
EU-programmet Horizon 2020 SME instrument 
fas 2.  För pengarna kunde de påbörja kliniska 
studier som ska bevisa att bolagets teknikplatt-
form möjliggör tidigare upptäckt av återkom-
mande njurcancer. Detta ska möjliggöra lanse-
ring i Europa och USA.
 > Gedea Biotech fick tre miljoner euro (31,5 Mkr)
från EU-programmet Fast Track to Innovation 
(FTI), en del av Horizon 2020-programmet. Bi-
draget kommer att finansiera slutförandet av det 
kliniska prövningsprogrammet och förberedelser 
för marknadsintroduktion av företagets antibio-
tikafria behandling av vaginala infektioner.

Testa Center
Swelifes stöd till Testa Center är också ett sätt att 
tillgängliggöra kompetens inom life science-sektorn. 
Att kunna använda Testa Center och få tillgång till 
den kompetens som finns kopplad till centret har 
varit mycket värdeskapande för de projekt som fått 
stöd från Swelife.

Se mer under Mål 6 (sid 14).

Värdet av kliniska läkemedelsprövningar
Detta projekt syftade till att synliggöra de värden 
som genereras genom kliniska läkemedelsprövningar. 
Projektet resulterade i två rapporter:

 > Värdet av företagsinitierade kliniska  
läkemedelsprövningar
 > Patientvärdet av kliniska prövningar.

Rapporterna presenterades under konferensen för 
kliniska studier i februari i Malmö (se nedan), och 
den 8 mars höll LIF i ett seminarium i Stockholm. 
Swelifes ordförande Christina Östberg Lloyd deltog i 
ett panelsamtal under LIF-seminariet.

Konferens kliniska studier 
Swelife stöttade konferensen Kliniska studier Sverige 
som hölls i Malmö den 6–7 februari. Maria Fager-
quist från LIF presenterade den Swelife-finansierade 
analysen kring värdet av kliniska studier (se ovan).  

Damon Tojjar – som leder Swelife-stöttade pro-
jektet EASY Diabetes – diskuterade hur artificiell 
intelligens kan hjälpa läkare och patienter att uppnå 
en bättre vård. 

Föreläsningar etc
Under rubriken Nya utmaningar för vårdens en-
treprenörer höll ESBRI (Institutet för entreprenör-
skaps- och småföretagarforskning) seminarium 11 
april, där Åsa Wallin deltog och delade med sig av 
sina erfarenheter från innovationssystemet.

I år hade vi premiär för ett uppstartsmöte för alla nya innovationsprojekt. Mötet föll väl ut. Vi kommer att – efter att ha skruvat lite 
på konceptet efter den återkoppling vi fick – ha uppstartsmöten vid våra nya utlysningar.
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mål 6
Swelife har bidragit till förbättrad översikt av och tillgång till life 
science-relaterad forskningsinfrastruktur

Verifieringsmedel genom Testa Center 
Merparten av Testa Centers projektmedel från  
Swelife används till verifieringsmedel som projekt 
kan ansöka om. Medlen används för att finansiera 
projektens kostnader för att nytta testbädden. 

Flera projekt har beviljats finansiering under året, 
bland annat från Spiber, FarmPharma, Toleranzia, 
Lunds universitet och Ziccum.  Till detta har även 
tre andra projekt startats, och de beviljades finansie-
ring sista kvartalet 2018. 

Förstudien om AI i vården
Lars Lindsköld och Marcus Österberg har presen-
terat sin förstudie om AI och machine learning i 
vården, bland annat på Västra Götalandsregionens 
innovationsdag 14 februari. 

Intresset har varit stort för boken. På ForskaSveri-
ges politikerdag delades hundra exemplar av boken 
ut, på Vitalis 2019 tvåhundra och ytterligare ett 
femtiotal delades ut på årets Almedalsvecka. Totalt 
är sexhundra tryckta böcker distribuerade.

Boken är även nedladdad ca tretusen gånger som 
e-bok. Den finns också tillgänglig som pdf.

Swelifes AI-projekt 
För att stärka Swelifes strategiska arbete kring arti-
ficiell intelligens, AI, startades ett AI-projekt med 
Marcus Österberg som projektledare. I projektet 
genomförs en nulägesanalys med fokus på AI ur ett 
hälsoperspektiv, inklusive en gapanalys inför kom-
mande prioriteringar och satsningar. Swelifes portfölj 

mål 7
Swelife har möjliggjort utveckling och nationell spridning av 
generiska och nationellt skalbara lösningar för en bättre hälsa

Samverkansprojekt mellan regioner, tema pre-
vention barnfetma
Under våren har fortsatta förberedelser gjorts för ett 
nytt samverkansprojekt med tema barnfetma.

FoUUI-direktörer, sjukhusdirektörer och hälso- och 
sjukvårdsdirektörer från sju regioner har beslutat att 
göra en gemensam insats kring prevention av barn-
fetma för att fokusera på den förebyggande delen 
enligt Swelifes modell Frisk-Risk-Sjuk.

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

På Hälsoriksdagen i september presenterades sats-
ningen.

Swelife ATMP
En gemensam hemsida för cell- och genterapier i 
Sverige, atmpsweden.se, lanserades.

I april genomförde projektet en konferens i Gö-
teborg. Intresset var mycket stort och evenemanget 
blev snabbt utsålt.

Flera delprojekt startade under våren:
 > Hälsoekonomiprojektets uppstartsmöte visade 
på mycket stort engagemang. Genom projektet 
samlas ett stort antal aktörer för att identifiera 
hinder och möjligheter för att  underlätta för 
fler avancerade terapiläkemedel att snabbare nå 
den kliniska vardagen och patienterna.
 > Även ett delprojekt inom CAR-T är startat, 
SWECARNET.

11 november presenterade Kristina Kannisto, 
projektledare på Swelife ATMP, på Dagar om Lagar i 
Göteborg.

Swelife-ATMP har förlängt sin projekttid ett halvår 
till att omfatta hela 2020.

Implementationsverktyg för digitala lösningar 
Detta projekt ska resultera i ett handfast verktyg 
som hjälper exempelvis en vårdavdelning att digitali-
seras. Det mäter förändringsbenägenheten i organisa-
tionen och stöttar chefen i förändringsarbetet.

Arbetet i projektet går framåt med full fart, och 
frågeformuläret och guiden – som är själva verktyget 
– har tagits fram. Det har testats och finslipats under 
hösten.

Projektet har presenterats vid flera tillfällen, bland 
annat på Vitalismässan.

Genomic Medicine Sweden
Swelife har förstärkt satsningen Genomic Medici-
ne Sweden med elva miljoner kronor. Bidraget från 
Swelife förbättrar och stödjer möjligheterna att 
kunna använda data om våra gener för diagnostik, 
behandling och förebyggande av ohälsa.

Detta arbete kommer att bygga vidare på er-
farenheter från Sweper-projektet kring bland annat 
juridiken.

Föreläsningar etc
Dagens Medicins Sjukvårdens forskningsdag 19 

november bjöd på föredrag från projektledare från 
flera Swelife-projekt Sonja Eaker (Sjukvårdsinte-
grerad biobankning), Richard Rosenqvist Brandell 
(Genomic Medicine Sweden) och Kristina Kannisto 
(Swelife ATMP) samt av portföljansvarig Ebba Car-
bonnier.

På Dagens Medicins cancerdag en vecka senare 
föreläste Richard Rosenqvist Brandell och Ebba 
Carbonnier igen.

av projekt stärks också i sitt AI-arbete.
Under våren har Marcus bland annat besökt olika 

orter i Sverige för att lyssna av och inventera de 
satsningar som görs inom AI. Han har också föreläst, 
bland annat på Sahlgrenska.

Under hösten har två delrapporter publicerats på 
VGR-bloggen. En slutrapport med gap-analys och 
rekommendationer förväntas i januari 2020.

Projektet har också inspirerat Swelifes program-
kontor att delta i kursen Elements of AI. Det är en 
kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI.

Kvantdatorer och life science
Vi har på olika sätt uppmärksammat och stöttat 
iniativ kring kvantdatorer och life science. Ebba 
Carbonnier blev intervjuad av Dagens Medicin om 
ämnet i januari och har hållit ett antal presentationer 
i ämnet, bland annat på Dagens Medicins konferens 
Framtidens sjukvård. Hon har även presenterat om 
kvantdatorer och life science för WACQT, KI Bib-
liotek och ledningsgruppen för Karolinska univer-
sitetssjukhusets Innovationsplatsen. Även LIF har 
uppmärksammat ämnet genom sin webb. 

Under våren genomfördes ett masterprojekt för att 
börja undersöka kvantdatoralgoritmer som passar för 
life science och metagenomik, och då har studenter-
na använt Swelifes frisk-risk-sjuk-perspektiv.

ANDIS/ANDIU
Projektet ANDIS/ANDIU (Alla nya diabetiker i Skå-
ne och Alla nya diabetiker i Uppsala) fick förlängd 
projektperiod till 2020 ut.

ANDIS är ett regionalt forskningsprojekt med mål-
sättning från 2008 registrera alla nya fall av diabetes i 
Skåne. Genom att göra det hoppas man på att bättre 
kunna diagnostisera och behandla olika typer av dia-
betes. ANDIU är motsvarigheten i Uppsala.

Ebba Carbonnier föreläste om life science och kvantdato-
rer, bland annat på Dagens Medicins konferens Framtidens 
sjukvård.

I december var Ebba Car-
bonnier i San Jose, USA, 
på Practical Quantum 
Computing-konferensen 
för att framtidsspana 
och lära sig ännu mer 
om kvantdatorer och life 
science. 
Fortsättning följer!

FoU-direktör Sune Larsson presenterar Noll fetma vid skolstart 
2030 på Hälsoriksdagen.

Sjukvårdsintegrerad biobanking
Nu har 26 sjukhus infört sjukvårdsintegrerad bio-
bankning, ett projekt Swelife stöttat sedan 2015 och 
som avslutas nästa år. Processerna är fullt integrerade 
i rutinsjukvården och drivs därför vidare i ordinarie 
verksamheter.

Den 26-27 mars gick Nationell Biobankskonferens 
2019 av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg på 
temat Biobank Sverige – från idé till verklighet. Under 
två dagar samlades nästan 300 deltagare för att utby-
ta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrå-
gor. Bland annat hölls en workshop på temat: Natio-
nell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning – en 
resurs för forskning. 
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mål 8
Swelife har bidragit till mer strukturerade och delbara data

 

Sweper
Sweper höll ett välbesökt partnerskapsmöte den 
7 mars, då de olika delprojekten presenterade sina 
aktiviteter för varandra.

Samtliga arbetspaket håller tidsplan och levererar 
enligt plan. 

WP1  Projektledning (WP=Arbetspaket)
Här pågår diskussioner med övriga aktörer inom life  
science-sektorn. Fokus är på att ”använda det som är 
gjort för det som är ogjort”. 

Portföljansvarige Lars Lindsköld har deltagit i en 
expertpanel för e-Infrastrukturer för forskning ge-
nom Vetenskapsrådet. Han har också deltagit i flera 
konferenser och möten både utomlands och i Sveri-
ge för dialog om hur hälsodata ska kunna användas 
bättre för att skapa nytta för både profession som 
individ. 

Lars var med i teveprogrammet Nya perspektiv om 
AI och döva. Inslaget går att se på SVT Play.

WP2 Juridik
Projektet levererade en rapport hösten 2018.

Ett behov har identifierats av ett mer långsiktigt 
arbete om hur lagar, regler och föreskrifter påverkar 
förutsättningarna för life science-området. 

Inom ramen för arbetspaket 2 i Sweper tas det just 
nu fram tankar för hur Sverige kan arbeta med detta. 
Siktet är att gå från when in doubt – don’t till when in 
doubt – do. 

Arbetet kommer att övergå vidare till satsningen 
från Swelife på Genomic Medicine Sweden (sidan 
15). Projektet har även tagit initiativ till framtida 
ansökning inom EU för att skapa en samsyn kring de 
juridiska frågorna kring hälsodata.

WP3 Konkurrensneutralitet
Projektets redovisning, Spelplanen, har färdigställts.  
Det har varit mycket positiv respons från alla aktö-
rer. 
Läs mer under Mål 1, sidan 5.

WP4 Semantik
Arbetet med att ta fram en metod för maskinläsbara 
medicinska lexikon med hjälp av professionen och 
Socialstyrelsen fortgår. 

Projektet har genomfört ett forummöte med 
Sveriges förening för medicinsk informatik, SFMI, 
och deltagit i Snomed CT International meeting i 
Kanada. 

Under maj genomfördes utbildningsinsatser till-
sammans med Socialstyrelsen för samtliga cancerre-
gister. 

Ytterligare utbildningsinsatser tillsammans med 
Socialstyrelsen planeras. Det gör man genom att ta 

fram ett undervisningsmaterial, som Socialstyrelsen 
bekostar. Sweper uppdaterar metoddokumentet 
från Socialstyrelsen avseende mappning gentemot 
Snomed CT. Swelife och Socialstyrelsen finansierar 
dessutom en översättning av kursmaterial om Sno-
med CT.

Vi har diskuterat semantiska maskinläsbara lexikon 
med representanter för Indien, Brasilien, Nederlän-
derna, Frankrike och Storbritannien. Ett internatio-
nellt intresse finns och det följs upp av övriga projekt 
inom Sweper som går vidare till EU-ansökningar.

WP5 Kunskapsbyggande

histopatologisk synoptisk rapportering 
Arbetet har gått starkt framåt i år. Bland annat har 
protokoll för prostatabiopsier utformats. Samarbete 
med INCA som potentiellt nationellt förvar av elek-
troniska svarsmallar är väl etablerat, likaså samarbe-
tet med patientöversiktprojektet, se nedan. 

svensk nomenklatur för strålbehandling 
Projektet är avslutad och rapportskrivning pågår. 

en pilot för precisionsmedicin inom kol-vården
KOL-projektet pågår enligt tidplan och är även 
omnämnt i en rapport från Socialstyrelsen.  Projektet 
har skickat in två europeiska ansökningar med plane-
ringsbidrag från Swelife för fortsatt arbete.

egeninsamlad data
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.

Patientöversikter
Patientöversikter i cancervården är ett projekt som 
Swelife stöttar. Syftet med projektet är underlätta 
för vårdpersonal och ge patienter större delaktighet i 
vårdprocessen. Nu har projektet gjort en film för hur 
patientöversikten inom cancerdiagnoserna kan an-
vändas för kommunikation och kunskapande, vilket 
är intressant för fler diagnoser.  

Dialog förs med de nya journalsystemen om hur 
man kan underlätta för dessa att visa denna aggre-
gerade information direkt för klinikerna som ett 
förbättrat beslutstöd.

Projektet finanserias av Swelife genom Sweper 
under 2020, och får förlängd Swelife-finansiering 
under 2021.

Föreläsningar etc
Lars Lindsköld deltog i paneldebatt i Dagens Nyhe-
ters life science-konferens 29 maj.

Lars besökte Region Örebro, där hanträffade regio-
nens alla förvaltningschefer och forskare från Örebro 
universitet.

Lars Lindsköld modererade Dagar om lagar den 7 
november och avrundade november med att även 
moderera AllAgeHub-konferensen i Göteborg.

Framgångar för Swelife-stödda projekt och insatser

Här är ett axplock av 2019:s framgångar för projekt och insatser som Swelife stött 
under programmet, och som inte nämnts tidigare i rapporten. 

Strategiska projekt
 > Genomic Medicine Sweden (GMS) höll sin för-
sta konferens, Genomic Medicine in Action, i maj. 
Sedan har fler arrangemang följt, bland annat 
Enabling Precision Cancer Medicine In Sweden – 
A Collaborative Effort i november. 
 > Projektgruppen bakom projektet implementa-
tionsverktyg av digitala lösningar bjöds in att 
föreläsa på Vitalis.

Innovationsprojekt
 > Saga Diagnostics tog in 40 miljoner kronor i en 
ny investeringsrunda i juni. 
 > Gesynta Pharma tog in 6 miljoner Euro genom 
Industrifonden. 
 > Mevia tog in 4,5 miljoner kronor genom bland 
andra Almi Invest.
 > Saga Surgical tilldelades medel genom EIT 
Health headstart-fond.
 > NeuroVive Pharmaceutical fick ett godkännande 
av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, 
FDA, för sin  IND-ansökan (Investigational New 
Drug) vilket möjliggör kliniska studier i USA av 
bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT som 
är under utveckling för behandling av medelsvår 
till svår traumatisk hjärnskada (TBI).
 > Medituner fick godkännande på statlig subven-
tion för sin produkt Asthmatuner.
 > Elypta – som fått stöd från Swelife för att söka 
till EIC Pilot - tilldelades 24 miljoner kronor i 
EU-programmet Horizon 2020 SME instrument 
fas 2.
 > Gedea Biotech – som också fått stöd från Sweli-
fe för att söka till EIC Pilot – tilldelades drygt 
30 miljoner kronor i EU-programmet Horizon 
2020 Fast Track to Innovation.
 > Olink Proteomics blev uppköpt av Summa 
Equity. Olink arbetar med analys av proteinbio-
markörer inom precisionsmedicin. 
 > LIV Diagnostics blev uppköpt av Cline Scienti-
fic AB.

Priser & utmärkelser
 > Elyptas medgrundare Francesco Gatto kom 
med på Genetic Engineering & Biotechnology 
News lista Top 10 under 40 2019. Han fick också 
SKAPA-priset.
 > Ingenjörsvetenskapsakademin fyller 100 och 
firar bland annat med att skapa en lista över de 
hundra mest intressanta forskningsprojekten 
med potential för näringslivet just nu. På den 
första 100-listan hittar vi flera Swelife-stötta-
de innovationsprojekt, som 1928 Diagnostics 
molnplattform mot antibiotikaresistens och 
JointAcademy-appen, samt forskare som deltar 
i våra strategiska projekt, som Ylva Trolle Lager-
ros. Kul!
 > Flera bolag som tidigare fått stöd från Swelife 
var med och tävlade om att bli Årets startup-
bolag 2019 och Årets tillväxtbolag 2019 på 
Techarenan i Almedalen. Bland annat Biolamina, 
Cellevate, Elypta och Ilya Pharma var nomine-
rade. En av vinnarna var Elypta, som blev Årets 
startupbolag 2019! 
 > Elypta fick också utmärkelsen Nordic Life 
Science Award på NLSDays i Malmö, där man 
också vann publikens pris.
 > Ilya Pharma vann The Wellbeing Award på 2019 
års upplaga av Hello Tomorrow Global Challenge. 
Totalt valdes tolv företag ut som vinnare, som 
världens mest innovativa startups. Konkurren-
sen var knivskarp: vinnarna valdes ut av 4 500 
ansökningar från 119 länder.
 > Flera Swelife-finansierade projekt nominerades 
till Norrsken Impact: 1928 Diagnostics, Joint 
Academy, Medituner och Sidekick Health. 
 > Pelago Bioscience blev utsedd till DI gasellföre-
tag 2019.
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Aktiviteter (ett urval)
Swelife.se har justerats för att anpassas 
bättre till EU:s tillgänglighetsförordning 
som träder i kraft 2020. Bland annat lades 
det till en möjlighet att använda talsyntes.

Engelska swelife.se/en har arbetats ige-
nom och speglar mer den svenska sajten.

Ett digitalt verktyg för pressklipp och 
pressreleaser upphandlades.

Två nya nyhetsbrevskanaler introducera-
des: en för pressklipp (två gånger i veckan) 
och en för ett engelskspråkigt nyhetsbrev. 
Det engelskspråkiga nyhetsbrevet kommer 
att introduceras under 2020.

En film gjordes med bästa tipsen kring utlysningen 
Samverkansprojekt för bättre hälsa.

Två flyer gjordes: en till utlysningen Samverkans-
projekt för bättre hälsa, och en generell om Swelife.

I samband med strategidagarna i oktober togs en 
ny presentation fram som presenterar Swelife.

Under hösten har arbete pågått med förberedelser 
inför nästa års utvärdering och med att ta fram en 
”halvtidsrapport” som kommer att vara klar i januari.

Kommunikationssamarbeten
Under året har flera nya samarbeten med andra 
organisationers kommunikationsfunktioner kommit 
igång, bland annat med Medtech4Healths, IoT Sveri-
ges och EIT Health Scandinavia kommunikatörer.
Vi har även deltagit i SIP-gemensamma kommunika-
tionsträffar. 

Även ”lokalt” på Lunds universitet har Swelifes 
kommunikatör deltagit i flera konstellationer, bland 
annat som internkonsult.

KommunikationsuppföljningJämställdhet

Swelife – som ett Vinnova-finansierat projekt – ver-
kar för en jämställd samhällsutveckling. Både män 
och kvinnor ska kunna ta del av finansiering och 
aktiviteter. Vi strävar efter en jämställd fördelning av 
medel, dels från demokratisynpunkt, dels från inno-
vationssynpunkt.

Vi har arbetat med att göra kommunikationen mer 
jämställd, där vi exempelvis försöker lika ofta avbilda 
kvinnor som män i aktiva roller på foton och lika 
ofta intervjua kvinnor som män i expertroller. Sweli-
fes kommunikationsstrateg har gått på föreläsning 
där ”Genusfotografen” Tomas Gunnarsson utbildade 
Lunds universitets kommunikatörer i normkritisk 
kommunikation. 

Delar av Swelifes programkontor har – genom 
Medtech4Healths försorg – tagit del av en föreläs-
ning om normkritisk innovation med Julia Jonasson 
från RISE. Hon är normkritisk innovationsexpert.

Förra året räknade vi ut andelen kvinnliga projekt-
ledare på den aggregerade mängden projekt (alltså 
samtliga projekt dittills), och 28,9% hade då en 
kvinnlig projektledare. I år ligger andelen på 39%, 
vilket är en rejäl ökning. Det är framför allt de strate-
giska projekten som ser relativt jämställda ut, sett till 
projektledarens kön.

Swelifes nyhetsbrev hade i december 2019 854 prenumeranter 
med en relativ jämn fördelning mellan innovationssystemet, 
universitet, näringsliv och hälso- och sjukvården.. 

Könsfördelning projektle-
dare innovationsprojekt, 
samtliga 2014–19

Könsfördelning projektle-
dare strategiska projekt, 
samtliga 2014–19

Könsfördelning Swelifes 
Governing Board 2019 
inklustive suppleanter.

Könsfördelning Swelifes 
programkontor 2019 inkl 
projektledare för interna-
tionalisering och AI samt 
ekonomer.

Antal prenumeranter eller följare av 
Swelifes kommunikationskanaler sedan 
november 2017. Några kanaler växer 
stadigt och relativt snabbt: framför allt 
Twitter och LinkedIn. Även nyintrodu-
cerade pressklippsutskicket får en stadigt 
växande prenumerantskara, även om 
den fortfarande är blygsam. Det externa 
nyhetsbrevet lilgger stadigt runt 800 
strecket och växer långsamt. De övriga 
kanalerna – ÝouTube och Facebook – är 
inga vi arbetar aktivt i och det syns i 
statistiken.

Utlysningsinformation
Vi har presenterat våra innovationsutlysningar i flera 
forum.Inför både vårens och höstens utlysningar har 
Swelifes medarbetare och Medtech4Healths no-
der gjort presentationer. Bland annat har Göteborg 
(Sahlgrenska science park), Malmö (Medeon), Upp-
sala, Gävle och Lund (Medicon Village och Smile) 
besökts.

Under en session på Vitalis presenterade Swelifes 
Åsa Wallin och Medtech4Healths Mona Jonsson 
vilka stöd programmen kan erbjuda. De gav även råd 
om vad man ska tänka på inför ansökan.



Detta är Swelife
Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som 
finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten 
Vinnova och av programmets deltagande parter. 

Vi stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv 
och hälso- och sjukvård med målet att stärka life 
science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife är en möjliggörare. 
Genom ett långsiktigt och nationellt perspektiv ska 
vårt arbete bidra till att:

 > Life science-sektorns kompetenser och resur-
ser används nationellt genom samverkan och 
samordning
 > Sverige erbjuder goda förutsättningar för en 
hållbar tillväxt och internationell konkurrens-
kraft för life science-sektorn
 > Invånare i Sverige har tillgång till innovativ,  
jämlik och individanpassad behandling.

Kontakt
Peter Nordström 
Programchef 
peter.nordstrom@swelife.se 
+46 705-191 220
info@swelife.se

besöksadress: 
LU Innovation
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund

postadress: 
Lunds universitet
Swelife
Medicon Village
223 81 Lund

swelife.se


