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Året i korthet 2015 

Klinisk innovation och transformering 
• Implementering av nationell modell för standardiserad blodprovsinsamling
• SWElife i 22-miljonerssatsning på digital hälsa
• Arbetsgrupper mobiliserar satsningar inom Personalized Medicine

Kompetens, Kapital och Kapacitet 
• Ny utlysning inom folksjukdomar stänger 2 februari 2016
• SWElife finansierar 25 innovationsprojekt med fokus på folksjukdomar
• SWElife Hands-on-modell ska stärka projekten
• SWElife fick gehör i förslag om ny superfond
• SWElife ger verifieringsstöd till små bolag via life science-inkubatorer

Arena – samverkansstöd 
• Kartläggning av nationella life-science resurser i hela landet
• SWElife ger stöd till externa events
• Större presentationer och events under 2015
• SWElife i media

Implementering av nationell modell för standardiserad blodprovsinsamling 
En stor mängd jämförbara blodprov, eller andra typer av vätskeprover, ger enorm kraft genom det 
underlag forskningen kan hämta från dessa prov. En nationell arbetsgrupp inom SWElife tog fram ett 
förslag för en nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska. SWElife 
finansierar från och med den 1 november en stor satsning på nationellt likvärdig blodinsamling i hela 
landet. Läs mer om SWElifes satsning 

SWElife i 22-miljonerssatsning på digital hälsa 
SWElife driver ett av Vinnovas två nya projekt som ska lägga grund för framtidens 
vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. 
Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg. Läs mer om 
projektet som drivs av SWElife 

Arbetsgrupper mobiliserar satsningar inom Personalized Medicine 
”Personalized Medicine in cancer” är består av ett antal arbetsgrupper inom SWElife som, med cancer 
som modell, samlar intressenter till konkreta satsningar för att Sverige skall bli ett av de första länderna 

http://swelife.se/det-galler-att-ha-en-dialog-och-komma-overens/
http://swelife.se/swelife-tar-krafttag-for-standardiserad-blodprovsinsamling-i-sverige/
http://swelife.se/satsning-pa-framtidens-informationssystem-i-varden/
http://swelife.se/satsning-pa-framtidens-informationssystem-i-varden/
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i Europa som kan erbjuda hälso- och sjukvård baserad på personalized medicine. Läs mer om 
arbetsgrupperna här. 

Ny utlysning inom folksjukdomar stänger 2 februari 2016 
SWElife har just nu en öppen utlysning med fokus på Innovativa samverkansprojekt inom 
folksjukdomar. Sista ansökningsdag är 2 februari 2016. Konsortier av universitet eller högskola, 
forskningsinstitut, hälso- och sjukvårdens organisationer, företag (SME) och andra relevanta aktörer 
kan söka. Minst två sektorer behöver vara representerade i projektet. Pengar kan sökas i två steg. Läs 
mer om utlysningen 

SWElife finansierar 25 innovationsprojekt med fokus på folksjukdomar 
SWElife finansierar innovationsprojekt inom folksjukdomsområdet. Under 2015 genomfördes två 
utlysningar, en inom folksjukdomar och en med fokus på biomarkörer inom tumörsjukdomar. 
Sammanlagt finansierar SWElife nu 25 innovativa samverkansprojekt. Här kan du läsa mer om de 
innovationsprojekt som SWElife finansierar  

SWElife Hands-on-modell ska stärka projekten 
I december, i samband med SWElifes utlysning inom folksjukdomar 2016-2017 infördes också 
SWElifes Hands-on-modell som är baserad på BIO-X. Målet med denna nationella modell är att stärka 
kvaliteten på projekten för att optimera projektresultaten och öka möjligheterna för framtida 
finansiering – och i förlängningen att få bra idéer att nå hela vägen till slutanvändarna. Läs mer om 
SWElife Hands-on-modell 

SWElife fick gehör i förslag om ny superfond 
Regeringens utredare presenterade en modell för saminvesteringar mellan statligt- och privat riskkapital 
med en fond-i-fond lösning som ligger i linje med det förslag som SWElife fört fram. Mer om SWElife 
förslag gällande statligt riskkapital 

SWElife ger verifieringsstöd till små bolag via life science-inkubatorer  
Sex etablerade life science-inkubatorer har fått stöd av SWElife och VINNOVA för att inkubatorerna i 
sin tur ska kunna stödja nya life science-bolag. Bolagen kan kunna söka verifieringsstöd från januari 
2016. Här hittar du de inkubatorer som hanterar etableringsstödet 

Kartläggning av nationella life-science resurser i hela landet 
Många nationella resurser som stöttar forskning och innovation har etablerats i Sverige de senaste åren. 
Dessa är öppna för akademiska forskare, hälso- och sjukvård och i flera fall även näringslivet. SWElife 
har gjort en översikt för att sprida information och öka utnyttjandet. Se listan över nationella life 
science-resurser 

SWElife ger stöd till externa events 
SWElife kan sprida information om, och delvis finansiera, life science evenemang som arrangeras av 

http://swelife.se/activity/pm/
http://swelife.se/activity/pm/
http://swelife.se/calls/
http://swelife.se/calls/
http://swelife.se/projects/
http://swelife.se/projects/
http://swelife.se/ny-utlysningsprocess-ska-starka-projekten/
http://swelife.se/ny-utlysningsprocess-ska-starka-projekten/
http://swelife.se/swelife-far-gehor-i-forslag-om-ny-superfond/
http://swelife.se/swelife-far-gehor-i-forslag-om-ny-superfond/
http://swelife.se/stod-till-life-science-inkubatorer-for-att-stodja-unga-bolag/
http://swelife.se/activity/national-life-science-resources/
http://swelife.se/activity/national-life-science-resources/
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aktörer runt om i landet. Förutsättningen är exempelvis att evenemanget är sektorsövergripande och 
att det möter ett ouppfyllt behov. Kontakta oss om du vill söka stöd för ditt event 

Större presentationer och events under 2015 
Den 5 november ägde konferensen SWElife Diabetes Innovation rum i Stockholm för att identifiera 
behov, diskutera lösningar och hitta samarbetspartners i en högst interaktiv och informell miljö. Läs 
mer om SWElife Diabetes Innovation Event   
 
SWElife har även presenterat sig och deltagit i ett antal konferenser, seminarier och workshops under 
året. SWElife informationsmöte, (23/1 Uppsala, 10/2 Stockholm, 13/2 Lund, 23/2, 25/2 Stockholm, 
26/2 Umeå, 4/3 Karlstad och 19/3 Göteborg), Medicinteknik i Skåne (12 mars, Lund), The Future of 
Swedish & Danish Life Science (8 april, Lund), Gothia Forums konferens om Klinisk forskning (14 
april, Göteborg), Jakten på kapital (12 maj, Stockholm), Är 65 det nya 45? (21 maj, Malmö), 
Lunch&Learn (Lund, 2 juni), Almedalen 2015: ”Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi 
igång” och ”Life Science – nog snackat”, Nordic Life Science Days (9 september, Stockholm), Cancer 
Crosslinks (14 oktober, Lund), Medicon Weekend (15 oktober, Lund) Samverkan – är det viktigt för 
Sverige (17 november, Stockholm), AIM-day – Diagnostics & Biomarkers (18 november, Uppsala), 
Idea Summit Innovation in Diabetes (30 november, Strasbourg). 

SWElife i media 
SWElife har uppmärksammats i media under flera tillfällen under året. Exempel på publikationer är 
Dagens Nyheter, Dagens Medicin, HD-Sydsvenskan, SR Ekot, MedWatch (Danmark) och Life Science 
Sweden. Läs artiklarna: http://swelife.se/swelife-in-media/2015/ 
 
_______________________________________________________________________________ 
Följ SWElife på Twitter och Linkedin  
Har du frågor om SWElife eller vill veta mer? Hör av dig till peter.nordstrom@swelife.se 
Vill du inte ha fler nyhetsbrev? Har du ny e-postadress? Hör av dig till kristina.rorstrom@swelife.se  

 
 

http://swelife.se/activity/we-can-support-your-event/
http://swelife.se/events/swelife-diabetes-innovation/
http://swelife.se/events/swelife-diabetes-innovation/
http://swelife.se/swelife-in-media/2015/
http://swelife.se/
https://twitter.com/swelife
https://www.linkedin.com/company/swelife
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