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Halvårsrapport Swelife
Q1–2 2020

Programövergripande aktiviteter

Strategiarbete och programutveckling
I slutet av 2019 blev strategin för 2020–23 klar, och 
under årets första månader vässade vi delmålen. I 
februari lanserade vi verksamhetsplanen för 2020. 

Tydligare indikatorer är kopplade till planen, och 
just nu trycktestar vi dem. I denna rapport kommer 
några av dessa indikatorer att visualiseras.

I år är det dags för Swelifes så kallade sexårs-utvär-
dering – den utvärdering som görs av de strategiska 
innovationsprogrammen när de drivits i sex år. Första 
kvartalet ägnades mycket åt att ge utvärderingsföre-
taget Faugert & Co önskat underlag, och även om vi 
förberett mycket under 2019 var det ändå ett digert 
arbete. 

Som en del av det arbetet tog vi fram I halvtid, en 
”halvtidsrapport” som beskrev Swelifes utveckling 
från forsknings- och innovationsagenda till dagens 
läge. 

Programkontorsmöten
Eftersom Swelife är ett nationellt program med 
medarbetare på flera orter i landet, är vårt arbets-
sätt anpassat för distansarbete och vår möteskultur 
relativt digitaliserad. Vi håller sedan en längre tid 
tillbaka varannan-veckas-möten med programkonto-
ret via Zoom, så när pandemin slog till var vi förhål-
landevis förberedda. Pandemin har dock, precis som 
för många andra, accelererat både distansarbetet och 
en digitaliserad möteskultur. 

Vi hade ett två dagar långt programkontorsmöte i 
Göteborg i januari. Då besökte vi bland annat Västra 
Götalandsregionens nya regionhus och Universeum. 
Därefter har även de längre programkontorsmötena 
(i mars och maj) varit digitala.

Styrelse och ledning
Swelife införde under första kvartalet en ny led-
ningsstruktur som innebär att Governing Board och 
Advisory Board ersätts med en brett sammansatt 
styrelse. Till styrelsen kan sedan utskott knytas vid 
behov. Anledningen till ändringen är att vi vill und-

vika fragmentering nu när Life science-kontoret och 
dess samverkansgrupp utvecklats vidare. 

I samband med ledningsförändringen ökades 
antalet ledamöter och styrelsen fick därmed en rad 
nya styrelsemedlemmar som ytterligare breddat och 
stärkt verksamheten.

Christina Östberg Lloyd som varit Swelifes ordfö-
rande sedan januari 2018 (tf sedan juni 2017), valde 
att lämna över orförandeskapet vid årsskiftet. En 
mycket värdig efterträdare tillsattes vid styrelsemö-
tet 5 februari: Eva Sjökvist Saers, som varit aktiv i 
Swelife sedan start.

Vi har genomfört fem styrelsemöten under våren. 
Det första, 5 februari, hölls i Stockholm med det 
avgående Governing Board. 1 april hölls första styrel-
semötet med nya styrelsen, och det hölls på Zoom. 
Därefter har ett ordinarie och två extra styrelsemö-
ten hållits, samtliga på Zoom.

Styrelsens presidium och programledningen har 
precis som tidigare haft regelbundna möten.  

Som för så många andra har de flesta möten och events under 
våren sett ut ungefär så här för oss. Det här är ett program-
kontorsmöte i mars.
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Pandemins effekter
Förutom tidigare beskrivna förändringar i arbetssätt 
och mötesmetodik har vi inom både programkontor 
och styrelse diskuterat hur Swelife kan bidra, både i 
akut fas och mer långsiktigt.  

Vi har fört diskussioner inom programkontor och 
styrelse kring konsekvenser av covid-19 och hur 
Swelife kan bidra, både i akut fas och mer långsik-
tigt. 

Eftersom vissa projektutbetalningar försenats, har 
det funnits överskott i Swelifes tillgängliga medel för 
2020 och därmed utrymme i budgeten till att både 
starta nya projekt och förstärka pågående projekt.

För att underlätta för våra projekt och andra före-
tag inom life science, har vi tagit fram en webbsida 
med en sammanställning över de resurser som finns 
för företagsstöd och finansiering men också vart man 
kan vända sig om man vill bidra. Den beskrivna fi-
nansieringen har varit både svensk och internationell.

Innovationsprojekten har blivit märkbart påver-
kade av pandemin. Majoriteten av projekten är 
(negativt) påverkade av situationen med projektför-
ändringar (ändrad tidplan och plan för uppkomna 
kostnader) som resultat, medan andra har upplevt 
positiva effekter genom ökad efterfrågan och snabb-
are utveckling. Vi upprätthåller kontakt med pågå-
ende projekt och Vinnova för att diskutera behov av 
ändringsanmälning. 

Life science-strategin
Dialogen med Life science-kontoret har fortlöpt un-
der våren. Programledningen har haft kontinuerliga 
samtal med både Life science-kontoret och Vinnova 
kring hur Swelife kan underlätta för och stötta för-
verkligandet av strategin. 

Vi har också kartlagt hur projekten i vår portfölj 
stödjer strategin.

Agenda 2030
Agenda 2030 har totalt 17 mål, och från ett pro-
gramperspektiv fokuserar Swelife framförallt på fyra 
av dem:

 > Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
 > Mål 5 Jämställdhet 
 > Mål 9 Bygga motståndskraftig infrastruktur, 

verka för en inkluderande och hållbar industri-
alisering samt främja innovation 

 > Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

Vi arbetar med jämställdhet som en del av Agenda 
2030. I årsrapporten och i utvärderingsunderlaget 
har vi ”räknat huvuden” inom flera områden. 

Som ett led för att öka andelen innovationsprojekt 
med kvinnor som principal investigator, projektle-
dare och medarbetare, kommer stöd kring Agenda 
2030 och jämställdhet finnas med i den nya ansök-
ningsguiden som nu tas fram.

Vi stämmer av med andra strategiska innovations-
program om hur de arbetar med Agenda 2030. Det 
var ett ämnesområde under senaste programkonfe-
rensen, och samarbetet mellan programmen fortsät-
ter.

Kommunikationsstrateg Karin Lilja har dock delta-
git i en hållbarhetsgrupp på Lunds universitet. Vi har 
även haft kunskapsutbyte i samband med att rappor-
ten om Vinnovas och Ideon Innovations satsning The 
Yes Way, som främjar kvinnliga entreprenörer. Under 
senvåren började vi samarbeta mer med lu Inno-
vation om hur innovationssystemet kan stötta och 
inspirera företag till ökad hållbarhet, och det är ett 
arbete som kommer att fortsätta under hösten.

Ett första utkast 
till kartläggning 
av Swelifes 
projekt vs life 
science-strategin.
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insatsområde
 > gör samverkan till ett naturligt  

arbetssätt

 > Delmål: Alla relevanta aktörer bidrar ge-
mensamt i innovationsinsatser

Lansering av eupati-verktygslådan
Referensgruppens granskningsarbete är avslutat och 
samtliga dokument finns uppladdade på eupatis ser-
ver och inväntar publicering. Efter att ha genomgått 
en omfattande omstrukturering lanserade eupati en 
ny hemsida i juli 2020. De svenska dokumenten ska 
publiceras under hösten 2020, varefter de kan börja 
spridas till svenska aktörer.

Konferens på temat Finns det ett behov av ett eupati 
Sverige? är uppskjuten på grund av pandemin.

Ett abstrakt eupati Sverige – en delaktig patient 
skickades in tillsammans med Funktionsrätt Sverige 
till SKR:s nationella utvecklingskonferens Hälsa, vård 
och omsorg, men konferensen blev tyvärr inställd på 
grund av pandemin.

Projektet kommer att avslutas inom året.

Patientdelaktighet
Swelife fortsätter att ha fokus på patientdelaktighet. 
Detta arbete ska genomsyra hela programmets akti-
viteter, men några nedslag är värda att göra:

Under våren har fokus legat på Vitaliskonferensen, 
där patientrepresentanter erbjuds rabatterad regist-
reringsavgift till Vitalis. Vi har fört diskussioner med 
patientorganisationer kring en gemensam mötesplats 
på Vitalis och föreläsningar med patientperspek-
tiv. Nu genomfördes Vitalis digitalt vilket gav ett 
förändrat upplägg, men vi tar med detta till nästa års 
konferens.

Ett av Sweper-projekten, Egenrapporterad hälsoda-
ta, utgår från individens/patientens perspektiv. Mer 
om det på sidan 11.

Swelife har, genom kommunikationsstrateg Karin 
Lilja, deltagit i en test-workshop som handlade om 
patientperspektivet i kliniska studier, som spetspa-

tienten Sara Riggare och forskaren Kristina Kannisto 
arrangerade i juni. 

Karin Lilja var också moderator på ett dialogmöte 
mellan Västra Götalandsregionen och patientfören-
ingar, då satsningen Levande bibliotek diskuterades.

Samverkansforum (Arena 2.0)
Swelife fortsätter ge finansiellt stöd till samverkans-
möten, med det primära målet att öka exponeringen 
av Swelife-finansierade projekt.

Under våren har det tidigare projektet Swelife 
Arena genomgått revision och en slutrapport är 
gjord. Projektet Swelife Arena 2.0 initierades.

Flera planerade möten och forum har fått skjutas 
upp på grund av pandemin, bland annat aktiviteter 
på nlsdays. Diskussioner med Sweden Bio fokuserar 
nu på att få till en pitchingsession för Swelife-finan-
sierade projekt på nlsdays 20-21 april 2021.

I november ska Swelife tillsammans med Med-
tech4Health hålla i den årliga programkonferensen 
för strategiska innovationsprogram. Planering av 
detta möte är i full gång. Tanken var att hålla en 
lunch-till-lunch-konferens i Lund, men med tanke 
på pandemin kommer konferensen bli ett digitalt 
möte med en rad digitala förmöten för ökad konti-
nuitet i dialogen mellan programmen, något som vi 
hoppas kan fortsätta även efter pandemin. 

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

Rundabordssamtal (Arena 2.0) 
Vi genomför avstämningar mellan Swelife och 
relevanta nationella organisationer för ökad samver-
kan och samordning, och vi synkar aktiviteter med 
andra strategiska innovationsprogram, som Med-
tech4Health och IoT Sverige. 

Vi har under våren haft regelbundna möten med 
Vinnova och Life science-kontoret för att undersöka 
hur Swelife på bästa sätt kan bidra till att den natio-
nella life science-strategin nås.

Aktiviteter för att stärka Swelifes insatsområden  
och delmål, våren 2020

behov 

Ökad samverkan och samordning inom life science  i Sverige
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Synergimöten för Swelife-finansierade pro-
jekt (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. Rele-
vanta projekt som Swelife inte finansierat bjuds in i 
mån av plats. 

På grund av pandemin är dessa möten enbart på 
planeringsstadiet, och de kommer troligen bli digitala.

Ett synergimöte för strategiska projekt och innova-

INDIKATOR

Andel Swelife-finansierade projekt  
med kvinnliga projektledare

Det som redovisas är andelen projektledare som 
kan definieras som kvinnor respektive män. Det 
är de projekt som är aktiva just det aktuella 
året. Vissa projekt går över flera år. Tidigare har 
vi redovisat totalen, dvs andel kvinnliga  

projektledare för Swelife-finansierade projekt 
under hela programperioden, men på detta sätt 
ser vi eventuella trender tydligare. Siffrorna för 
2020 är preliminära.

tionsprojekt som planeras ska ha fokus på datahan-
tering.

Insatser i relation till forskningspropositio-
nen
Swelife har ett intresse av att säkerställa ett positivt 
utfall för hälsa och life science i forskningsproposi-
tionen som förbereds under 2020, och vi för dialog 
med relevanta aktörer kring detta.
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insatsområde
 > öka samverkan mellan svenska in-

frastrukturer för life science

 > Delmål: Swelife har ökat samverkan mel-
lan Forsknings- och innovationsinfrastruk-
turer i Sverige

Dialoger med forsknings- och utvecklingsin-
frastrukturer för life science
Vi har fört dialog med bland andra Testa Center, 
max iv, SciLifeLab och AI Innovation Sweden om 
samverkansmöjligheter. 

Vi har även gjort en behovsinventering baserad på 
avstämningar med SciLifeLab, ess och max iv, Testa 
Center, Sweden Bio, lif, rise, Vinnova, kansliet för 
ess och max iv på Vetenskapsrådet, Medtech4Health 
med mera. Vi har också initierat kontakt med särskil-
da utredaren Tobias Krantz.

Vi följer upp och bevakar yttranden på Vinnovas 
rapport om en teknikparksfunktion. 

 > Delmål: Swelife har ökat samverkan mel-
lan innovationsstödjande aktörer i Sverige

Swelife Injection
Swelife Injection syftar till att bidra till en stärkt och 
hållbar nationell samverkansplattform för innova-
tions-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.

De fjorton innovationsprojektet som finansierades 
i samverkansutlysningen, hösten 2019, har vi ”träffat” 
genom ett uppstartsmöte på Zoom. I samband med 
mötet gav Heather Marshall-Heymann information 
om internationell finansiering  Vi har fått planera 
om även halvtidsavstämningsmöte pga corona och 
covid-19. Vi kommer att genomföra digitala insatser 
som separata aktiviteter istället.  

Följeforskningsdelen av projektet, som Leading 
Health Care håller i, är under uppstart.

Uppstartsmötet för Swelife Injection höll vi på Testa Center i Uppsala i januari. Mötet avslutades med rundvisning av labbet. 

behov

Stärkt kompetens och infrastruktur för life science i Sverige



 – 6 –

insatsområden
 > gör det lättare att hitta och attra-

hera kapital

 > Delmål: Swelife har gjort det lättare att 
förstå vilka finansieringsmöjligheter som 
finns för att ta fram lösningar för bättre 
hälsa

Samverkan med eit health
Swelife och Medtech4Health har tecknat ett Me-
morandum of understanding med eit Health för 
att öka möjligheterna för internationell samverkan 
och expansion för projekt i våra portföljer. Swelife-
finansierade projekt informeras fortlöpande om eit 
Healths utlysningar.

Dialog pågår mellan Swelife och eit Health för att 
identifiera och presentera möjliga finansieringmöjlig-

behov 

Kapital inom life science

Webinarium om livsmedel och life science 
Tillsammans med rise och LU Innovation genom-
förde vi i maj ett webinarium med fokus på de 
regelverk som styr kommersialisering av livsmedel 
och kosttillskott. Forskaren Jim Lund föreläste för 
cirka tjugofem affärsutvecklare från inkubatorer och 
innovationskontor (målet var 20 externa deltagare). 
Aktiviteten har utvärderats via enkät och responsen 
var positiv och kompletterande insatser efterfrågas.

insatsområde

> gör kompetens och infrastruktur 
mer tillgänglig

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

Ansökningsguide
En ansökningsguide tas fram och används i samband 
med utlysningarna. Detta är ett samarbete mellan 
ett antal strategiska innovationsprogram. Arbetet in-
tensifieras enligt plan inför utlysningen som planeras 
öppna i höst.

En specifik del i ansökningsguiden fokuserar på 
befintliga infrastrukturer och deras erbjudande. Även 
guiden för trl (technology readiness level) utvecklas.

 

 > Delmål: Swelife har ökat nyttjandegraden 
av forsknings- och innovationsinfrastruktu-
rer i Sverige

Affärsutvecklingsstöd
Som en del av Swelife Injection erbjuder vi – med 
hjälp av regionala innovationsaktörer – utvecklings-
stöd till innovationsprojekt för att öka deras möjlig-
heter för fortsatt framgång efter avslutad finansiering. 
Detta inkluderar coachning kring olika finansierings-
möjligheter, både nationellt och internationellt.

Under våren har vi inom projektet bedrivit 
coachning av finansierade innovationsprojekt från 
utlysningen våren 2019. Vi har fått bra återkoppling 
från genomförda möten. Bland annat framkommer 
behovet av stöd även till bolag som kan ses som mer 
mogna. Alla möten har tyvärr inte kunnat genomför-
as på grund av pandemin.

heter inom eit Health. Detta ska resultera i en tydlig 
gemensam plan.

Vi ger dessutom stöd till Swelife-finansierade pro-
jekt som vill söka eit Health Accelerator och Cam-
pus, samt till större innovationsprojekt.

Informationsspridning
Genom projektet Swelife International sprider vi 
information om internationella utlysningar (sär-
skilt inom eu) som kan vara av relevans för svenska 
projekt. Kanalerna är främst sociala medier men vi 
gör också informationsbrev direkt till våra projekt. 
Med anledning av Covid-19 har informationsbreven 
prioriterats ner för att minska informationsflödet.

Ett samlat dokument om internationella finansie-
ringsmöjligheter för svenska organisationer riktad 
mot covid-19-projekt har publicerats på Swelifes 
websida, och spridits brett till andra stödorganisatio-
ner som Sweden Bio, Vinnova med flera.
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 > Delmål: Swelife-finansierade projekt har 
förbättrade möjligheter att attrahera kapi-
tal
Relevanta insatser har beskrivits tidigare i detta 
dokument.

 > öka tillgången till kapital för life 
science

 > Delmål: Swelife har bidragit till ett mer 
heltäckande finansieringsflöde för life 
science

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

I den samverkansutlysning som hölls hösten 2019, 
erhöll fjorton projekt medel och kunde startas upp 
våren 2020. Samverkansaspekten resulterar i en stör-
re geografisk spridning än vad som kan utläsas genom 
att enbart studera projektkoordinatorns tillhörighet. 

Värt att notera från denna utlysning är att det är 
fler digitala projekt (ehälsa) som söker jämfört med 
tidigare utlysningar. Noterbart också att bland de 
projekt som beviljades var ett inom livsmedel, ett 
hade fokus barnfetma, och fem projekt hade fokus 
på prediktion – alla områden som Swelife särskilt 
fokuserat på.

Samverkansutlysning, höst 2020
Förberedelser för nästa utlysning pågår för fullt. Vi 
kommer satsa på högre digital närvaro genom att 
bland annat hålla ett digitalt informationsmöte samt 
erbjuda öppen rådgivning under perioden när utlys-
ningen är öppen. 

Deltagande av offentliga aktörer i innova-
tionsprojekt
På initiativ av Swelife, har en dialog med Västra 
Götalandsregionen, Region Skåne, Region Stock-
holm, skr och Upphandlingsmyndigheten samt 
Medtech4Health och IoT Sverige inletts kring hur 
utlysningarnas kriterier harmoniserar med offentliga 
verksamheters krav utifrån kommunallag samt Lagen 
om offentlig upphandling. Frågeställningen är en 
direkt konsekvens av Sweper-arbetspaketet Konkur-
rensneutralitet som resulterade i Spelplan för bättre 
upphandling.

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-in-
kubatorerna. Arbetet är pausat på grund av covid.

 > Delmål: Swelife-finansierade projekt har 
ökat sina möjligheter att attrahera ut-
ländskt 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 europe-
iska och icke-europeiska internationella forsknings- 
och innovations-möjligheter.

En informationssession med fokus på internatio-
nell finansiering genomfördes på kick-off-möte för 
Swelife-finansierade innovationsprojekt i april 2020, 
se sidan 5. 

INDIKATOR

Andel innovationsprojekt som anser 
att finansiering från Swelife utgjort en 
betydande möjliggörare för följdfinan-
sieringar

Indikatormålet var att andelen skulle ligga på minst 
4 på en femgradig skala. 86% av våra innovations-
projekt ligger på denna nivå. Undersökningen gjordes 
i enkätform. 
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behov

Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa

insatsområde
 > skapa förutsättningar för att ska-

la upp lösningar för bättre hälsa

 > Delmål: Swelife har startat upp och vida-
reutvecklat nationellt skalbara lösningar 
för bättre hälsa

OligoNova Fas 1
Detta är ett nystartat projekt. Projektet ska genom-
föra en nationell satsning inom området terapeu-
tiska oligonukleotider – OligoNova. Det kommer 
att etablera en nationell plattform som blir ett nav 
för forskning och innovation inom terapeutiska 
oligonukleotider i Sverige.

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. Projektet har bland annat tagit 
fram en rapport kring hälsoekonomi och affärsmo-
deller som färdigställs under hösten. Arbetsgruppen 

swecarnet är nu i full gång och arrangerar seminarier 
i Folkhälsodalen under hösten 2020. 

Samverkan och integrerade digitala lösning-
ar 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, förebyg-
gande insatser och forskning på ett värdebaserat sätt.

Elektroniskt samtycke (eIC) utvecklas och testas i 
smartest-studien (diabetes). eIC kan efter validering 
användas av andra kliniska studier och efter anpass-
ning användas i andra kliniska samtyckessituationer.

Projektet kommer att ha viss försening på grund av 
covid.

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

Två doktorander rekryteras, en på wacqt (Wallen-
berg Centre for Quantum Technology) och en på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Swelife har varit 

Frankrike
Workshop som var planerad 4 maj (dagen före Vita-
lis) ställdes in på grund av pandemin. Eftersom Bu-
siness France och franska ambassaden är intresserade 
av Swelife-bolag inom precisionsmedicin fortsätter 
planeringen. Det är fokus på Horizon Europe. 

Den planerade workshopen i anslutning till nls-
days är också inställd eftersom eventet har flyttats 
fram till 2021. Diskussioner fortsätter om att hålla 
workshopen på NLS days 2021.

Brasilien
I samarbete med rise och Medtech4Health har 
Swelife tagit fram en nationell handlingsplan för 
life science. Motsvarande aktörer i Brasilien har inte 
hunnit skapa sin plan på grund av omfokusering 
mot coronavirusinsatser, men e-hälsa, prevention, 
covid-19 och innovationsmekanismer har diskuterats.

Skottland/Storbritannien
European Society of Gene and Cell Therapy planera-
de en samverkanskonferens i oktober 2020 i Edin-
burgh, som har flyttats fram till 19-22 januari 2021 
på grund av pandemin. Vi fortsätter arbetet med att 
positionera Swelife-ATMP på mötet. Storbritannien 

har publicerat en Life Science Strategy Update, som 
har mycket fokus på atmp som ett tillväxtområde.   

Horizon 2020 och Horizon Europe
Swelife har arbetat med att spela in förslag till 
Horizon Europes sista utlysningsomgång, och vi kan 
se att detta arbete har en effekt då vissa texter från 
Swelife återfinns i utlysningstexten.

EU håller på med utveckling av nya Horizon Eu-
rope-program. Swelife arbetar därför aktivt med att 
bidra med inspel till hälsoprogrammet, och resultatet 
av detta arbete kommer att analyseras och presente-
ras under hösten 2020/våren 2021.

Internationell uppväxling
Swelife erbjuder planeringsbidrag till Swelife- 
finansierade strategiska projekt för internationella 
ansökningar. Flera ansökningar har skickats in och 
vi väntar nu på besked. Vi har förlängt insatsen och 
tillfört extra medel under 2020.
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instrumentellt för att få dessa doktorandplatser till 
stånd.

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

Arbetet fortsätter med kommunikationsinsatser för 
att göra andis/andiu tillgänglig som nationell infra-
struktur med tillhörande affärsmodell. Två personer 
arbetar specifikt med denna uppgift och Swelifes 
kommunikationsstrateg är också inkopplad.

 > Delmål: Swelife har förbättrat förutsätt-
ningarna för implementation och förvalt-
ning av skalbara lösningar

Antikroppar mot SARS-CoV-2 verifiering av 
kommersiella serologitester med en nyanse-
rad och hållbar lösning
Detta är ett nystartat projekt. Det primära syftet är 
att bidra till att de serologitester som tas fram ger så 
säkra svar som möjligt för att se om en individ har 
varit sjuk i covid-19.

Strategisk plan för införande av test av anti-
kroppar mot biologiska läkemedel i rutin-
sjukvård
Arbetet avstannade något under våren till förmån 
för validering av antikroppar för covid-19, se projekt 
ovan.

Sjukvårdsintegrerad biobanking, SIB 
Swelife fortsätter stödja implementering av model-
len under 2020. Projektet förväntas avslutas i slutet 
av 2020 med full integrering i sjukhusens ordinarie 
verksamhet. Personal som vanligtvis skulle arbeta 
med utveckling och införande av sib ägnar sig nu 
dock åt att tillhandahålla analyser och utplock av 
prov relaterat till pandemin, vilket försinkar projek-
tet något.

Implementationsverktyg för digitala lösningar
Projektet utvecklar ett svenskt implementations-
verktyg för att mäta beredskap för implementering 
och användning av digitala lösningar inom hälso- och 
sjukvården i en svensk kontext.

Verktyget E-Ready efterfrågas från flera olika 
parter och arbetet är uppstartat för att undersöka 
hur upphovsrätten kan skyddas och hur en eventuell 
kommersialisering skulle kunna genomföras.

insatsområde
 > öka fokus på att förutsäga och 

förebygga ohälsa genom att etablera 
konceptet frisk-risk-sjuk

 > Delmål: Swelife har nationellt etablerat 
konceptet Frisk-risk-sjuk

Förankring av konceptet: Frisk-risk-sjuk
Swelife använder konceptet i en mängd samman-
hang. Den är mycket användbar för att diskutera 
behov och möjligheter för ökat fokus på att förut-
säga och förebygga ohälsa och kan visualisera en rad 
olika aspekter.

 > Frisk-Risk-Sjuk används av programkontoret 
som modell i samtal med olika organisationer 
för att tydliggöra behovet av systemtransfor-
mation. Modellen landar väldigt väl både i 
Sverige och utomlands (exempelvis Danmark 
och Portugal) eftersom lidande och kostnader 
skjuter i höjden där vi istället hade kunnat 
förebygga och investerat i prevention. 

 > Prevention barnfetma är ett första case där vi 
satsar tidigt i kedjan för att bidra till att mins-
ka exempelvis  diabetes typ 2, psykisk ohälsa 
och hjärt-kärl sjukdomar.

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

Prevention Barnfetma 
Projektet startade formellt i juli 2020, men har pla-
nerats under arton månader. Visionen är Noll fetma 
vid skolstart 2030. 

Det är ett mycket gott engagemang från hela Sve-
rige samt redan goda kontakter och samarbete med 
Danmark. Delprojekten enligt nedan etableras och 
startas upp med 24 parter från kategorierna: individ/
patientföreträdare, hälso- och sjukvård, akademi och 
näringsliv.

 > Nationell koordinering, kommunikation och 
ekonomi

 > Best practice – nuläge och GAP gällande Best 
Practice 

 > Grand Challenge – fortsättning systemanalys 
och början till en grand challenge för att hitta 
nya former och insatser för prevention av 
barnfetma

 > Mätning, uppföljning och datahantering – ter-
mer och begrepp, datastruktur, datainsamling 
och riktlinjer 

 > Incitament, ersättningsmodeller och affärsmo-
deller –en förstudie för att kartlägga nuläget i 
Sverige
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behov 

Systematiska hälsodata

insatsområde
 > gör hälsodata mer samordnade och 

systematiska

 > Delmål: Swelife har skapat förutsätt-
ningar för samordnade och systematiska 
hälsodata

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

Detta arbetspaket håller på att ta fram en slutrap-
port.

Mer Sweper
 > Socialstyrelsen hjälper till med de åtta real-

tidsregister inom cancervården som stöttas av 
Sweper. 

 > Diskussion med de nya journalsystemen i Väs-
tra Götalandsregionen och Region Skåne att 
överföra vyerna från realtidsregistren direkt till 
journalsystemen. Detta kommer att underlätta 
överföringar till kvalitetsregister.

 > Portföljansvarig Lars Lindsköld har deltagit 
i möten med Digitaliseringsmyndigheten i 
Danmark och deras motsvarighet till SKR via 
Digitaliseringsrådet i VGR. 

 > Möten med eDirektoratet i Norge. Intressen av 
samarbete kring semantiken.

 > Arrangerat Nordisk möte kring metadata och 
kunskapagrafer

 > Presenterat på Nordic HealthData 
 > Arbetspaketet Konkurrensutsättning har tagit 

fram en skrift som stöd för Spelplanens infö-
rande

 > Arbetet pågår med slutrapport för Sweper

Genomic Medicine Sweden, gms
gms får finansiering från Swelife under en två- 
årsperiod för att ta fram nationella standarder för 
datadelning, se över behov av lagförändringar för 
datadelning och utveckla kraftfulla analys- och visua-
liseringsverktyg. 

Arbetet med standard för genomikdata och da-
tadelning inom gms-data går på mycket låg fart på 
grund av att projektledare har blivit inkallade till 
att leda övergripande testning av covid-19 i Västra 
Götalandsregionen. 

Det förs en kontinuerlig dialog mellan Sweper och 
gms, bland annat kunskapsöverföring kring informa-
tionsstrukturer som har genomförts inom Sweper 
kommer att göras till gms.

 > Delmål: Swelife har ökat samverkan mel-
lan olika digitala infrastrukturer 

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

Alma-caset används som diskussionsunderlag i ett 
antal sammanhang, bland annat med komet, Kom-
mittén för teknologisk innovation och teknik. Den 
planerade workshoppen tillsammans med komet i 
Almedalen 2020 blev inställd. Vi planerar nu istället 
inför 2021.

Samverkan mellan Patientöversikten och 
Genomics Medicine Sweden, GMS
Dialoger förs mellan patientöversiktsprojektet (se 
nedan) och GMS för att öka samverkan mellan 
dessa projekt och planera för eventuell överföring 
av genetisk information till patientöversikter och 
kvalitetsregister.

Grand Challenge
Swelife diskuterar tillsammans med Med-
tech4Health, IoT Sverige, rise med flera möjligheter-
na att arrangera en Grand Challenge med utgångs-
punkt i prevention barnfetma. 

Deltagande parter är RISE, SAS Institute, ICA, 

Generation PEP, Livsmedelsverket, Livsmedelsföre-
tagen och Stockholms universitet. Följeforskning är 
kopplat till insatsen och genomförs av Stockholms 
universitet.
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Swelifes AI-projekt
Projektet levererade slutrapport och rekommen-
dationer i januari. Detta arbete har öppnat upp för 
fortsatt samarbete mellan Swelife och AI Innovation 
Sweden. 

Projektet har lett till fördjupad samverkan med 
Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen och AI-innovation 
Sweden. Det har också lett till en inbjudan till avrap-
portering av AI-arbetet för Läkemedelsverket under 
2020. Även en dialog med SKR om hur samverkan 
kring beslutstöd angående läkemedelskonsumtion 
kan använda sig av kunskap från Sweper.

insatsområde
 > gör hälsodata mer tillgängliga

 > Delmål: Swelife har förbättrat tillgången 
till systematiska hälsodata

Patientöversikter inom cancer
Projektet syftar till att utveckla cancervårdens kvali-
tet genom att skapa effektivare patientmöten.

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. Den implementering av patientöver-
sikterna som planerades under våren har påverkats 
av covid-19 och försenats något.

Sweper: Egenrapporterad 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.

Förutsättningar för samarbete med patientför-
eningar och spetspatienterna för strukturering och 
standardisering av prom och prem har inletts, samt en 
diskussion om en informationsmodell för egenvårds-
data.

Projektet är avslutat och har tagit fram en slutrap-
port.

Sweper: Standardisering av strukturdefinitio-
ner inom svensk strålbehandling 
Projektet är avslutat och överlämnat till rcc Väst.

Sweper: KOL–projektet (COPD)
Projektet ska utvärdera och validera en generell 
skalbar modell för att möta behoven hos patienter 
med kroniska sjukdomar. Under våren har projektets 
arbete i klinik påverkats av covid-19.

Projektet är nämnt i Socialstyrelsens rapport om 
kunskapsstyrning. 

 > Delmål: Swelife har förbättrat förutsätt-
ningarna för långsiktig förvaltning av struk-
turerade hälsodata

Förvaltning av medicinska maskinläsbara 
lexikon 
Swelife diskuterar tillsammans med bland andra 
Socialstyrelsen möjligheter och förutsättningar för 
fortsatt förvaltning av framtagna medicinska maskin-
läsbara lexikon och modell för framtagning av nya 
lexikon.

Vi hann med ett fysiskt programkontorsmöte före pandemins 
reserestriktioner. Det hölls i januari i Göteborg, då vi bland 
annat besökte Universeum där bilden är tagen. Universeum 
driver en satsning på att få barn och unga att bli intresserade 
av hälso- och vårdyrken, Digit, som Swelife stöder. Vår värd 
var Ramiro Fuentes, längst till vänster.
Kameran kunde känna igen sinnesstämning bland de fotogra-
ferade, och den kände helt korrekt igen att här var det ett gäng 
mycket glada människor.

Ebba Carbonnier deltog i Health Data Forum – ett portugi-
siskt event som sändes digitalt. 
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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-Sveriges kompetenser och resur-
ser används nationellt genom samverkan och 
samordning

 > Sverige har en hållbar, växande och internatio-
nellt konkurrenskraftig life science-sektor

 > Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, 
kostnadseffektiva och individanpassade lös-
ningar för bättre hälsa baserade på nuvarande 
”best practice”

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

info@swelife.se
swelife.se

besöksadress
Lunds universitet, LU Innovation/Swelife,  
Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund

postadress
Lunds universitet, Forskning, Samverkan och Innova-
tion, Swelife, Box 117, 221 00  Lund 

strategiska projekt
S Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på Ge-

nomic Medicine Sweden.

innovationsprojekt
S Immunovia gjorde en riktad nyemission på näs-

tan halv miljard kronor.
S Elypta tog in 64 miljoner kronor.
S Kanceras slutförde en nyemission och tog in 

61,4 miljoner kronor.
S Ilya Pharma tog in ca 55 miljoner kronor från eic 

Accelarator.
S Gesynta Pharma tog in 190 miljoner kronor.
S Lipum tog in 23 miljoner kronor för vidareut-

veckling.
S Atrogi fick Eurostars-medel ca 90 miljoner 

kronor för att utveckla fetmaprojekt (som inte är 
Swelife-finansierat).

priser & utmärkelser
S Astrego fick Bona Postulata-priset.
S Karolinska institutets Thomas Helleday fick 

ERC Proof of concept-grant för vidare forskning om 
ogg1-hämmare.

S Joint Academy vann Hottest Health Tech i årets 
The Europas.

annat bra
S Gedea Biotech fick ISO-certifiering.
S Medituners app Asthmatuner blev rekommen-

derad av SKR
S Ilya Pharma blev utvalt till Springboard’s Health 

Innovation Hub
S Medituner först ut i mentorprogrammet som 

Microsoft, Pfizer och Region Västerbotten startat, 
där målet är att främja hälso- och sjukvården i Sve-
rige.

Framgångar för Swelife-stödda projekt och insatser
Här är ett axplock av våren 2020:s framgångar för projekt och insatser som Swelife 
stött under programmet. Många framsteg trots pandemin!


