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Strategisk plan  
2020-2023

Tillsammans skapar vi  
tillväxt – för individens 
hälsa
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Detta är Swelife

Swelife är ett av sjutton strategiska innovations-
program, och vi finansieras av regeringen via inno-
vationsmyndigheten Vinnova och av programmets 
deltagande parter. 

De strategiska innovationsprogrammen är ak-
törsdrivna nationella satsningar som har till upp-
gift att, genom samverkan inom områden som är 
strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättning-
ar för hållbara lösningar på globala samhällsutma-
ningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Det är därför Swelifes projektparter som 
formar programmet och själva är med och skapar 
programmets mandat och legitimitet.

Detta gör Swelife
Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige 
och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det 
gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sve-
rige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för 
en hälsa i världsklass. Vi arbetar också för en life 
science-sektor som växer stadigt och är konkur-
renskraftig på en global marknad.

Den grund Swelife står på är idén att vi som 
lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande 
insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi 
är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och 
individanpassad behandling.

Swelifes mission
Swelife faciliterar och accelererar innovation och 
samverkan inom life science – från idéer till sam-
hällsnytta.
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Swelifes mål
Tillståndsmål
Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd. Till-
ståndsmålet beskriver vem och vad som görs i ett 
sammanhang som gör att vi kan se det framför oss. 

Fokus
För att strategin ska lyckas måste vi prioritera. 
Med ett tydligt fokus som ledstjärna blir det lätt-
are att nå tillståndsmålet.

Effektmål
Swelife har tre effektmål i vår effektlogik. Effekt-
målen uppnås genom de resultat som levereras 
från Swelifes insatsområden med hjälp av ett 
tydligt fokus. Tillsammans bidrar dessa till att upp-
nå tillståndsmålet. Programmet har tre långsiktiga 
effektmål:

 > Life science-Sveriges kompetenser och resurser 
används nationellt och internationellt 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 lösning-
ar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best 
practise”

Så här jobbar Swelife
 > Swelife arbetar alltid för en samordning på na-

tionell nivå – vi arbetar inte med uttalat lokala 
eller regionala satsningar.

 > Swelife stimulerar internationellt samarbete 
– vi anser inte att svensk life science kan bli 
världsledande utan ett tydligt internationellt 
perspektiv

 > Swelife samlar aktivt aktörer med fokus på 
bättre hälsa för ökad samordning och samver-
kan – vi driver inte egna frågor och vi överlap-
par inte det som redan görs.

 > Swelife identifierar glapp inom life science i 
Sverige som behöver åtgärdas och möjliggör att 
de blir åtgärdade – vi åtgärdar sällan glappen 
själva.

 > Swelife är en neutral aktör som möjliggör för 
andra att skapa nytta och som bygger genom 
andra – vi har inget egenintresse att bli stora

 > Swelife påverkar och ger upphov till systemisk 
förändring genom sitt arbetssätt – utan att ha 
någon partipolitisk agenda.

Vision:  
Life science i Sverige har en  
ledarroll i utvecklingen för en  
hälsa i världsklass och en  
hållbar tillväxt.
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Prioriterade områden 2020-2023
Swelife har prioriterat nio insatsområden  
som samtliga bidrar till den nationella life science-strategin. 
 

 Strategin baseras på fem specifika behov: 
> Behov av ökad samverkan och samordning inom life science i Sverige
> Behov av stärkt kompetens och infrastruktur för life science i Sverige
> Behov av kapital inom life science
> Behov av nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
> Behov av systematiska hälsodata
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Gör samverkan till ett naturligt arbetssätt
Swelife arbetar för att samverkan ska bli ett na-
turligt och självklart arbetssätt när lösningar för 
bättre hälsa utvecklas. På så sätt blir life science i 
Sverige internationellt konkurrenskraftig.

Swelife bidrar genom:
 > Insatser som gör det möjligt för alla relevanta 

aktörer att engagera sig. På så sätt ser vi till att 
fler kunskaper och erfarenheter blir självklara 
resurser när lösningar för bättre hälsa utvecklas 
i Sverige.

 > Insatser som ökar samsyn och minskar frag-
mentering inom life science-sektorn i Sverige. 
På så sätt skapar vi synergier. Vi minskar risken 
för att lokala eller regionala aktörer arbetar 
med samma sak utan att veta om varandra. 

Behov av ökad samverkan och samordning  
inom life science i Sverige

Swelifes fokus är »Samverkan 
som ger resultat«. Samverkan är 
en avgörande fråga som ligger 
till grund för hela Swelifes arbete 
och därför återkommer begreppet 
inom alla kritiska områden.
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Gör kompetens och infrastruktur mer 
tillgänglig
Swelife gör det lättare för de aktörer som tar 
fram lösningar för bättre hälsa att få tillgång till 
relevant kompetens och infrastruktur. Därmed 
bidrar vi till att existerande infrastrukturer 
används mer, och att den kunskap som finns 
kommer till nytta för fler.

Med infrastrukturer menar vi här forsk-
ningsinfrastrukturer och innovationsinfrastruk-
turer. Digitala infrastrukturer arbetar vi med 
inom Systematiska hälsodata.

Swelife bidrar genom:
 > Insatser som synliggör kompetens och infra-

strukturer

 > Insatser som gör att kompetens och infra-
struktur används mer

Behov av stärkt kompetens och infrastruktur för  
life science i Sverige

Öka samverkan mellan infrastrukturer för 
life science 
Swelife stärker de infrastrukturer och innovations-
stöd för life science som redan finns. Det gör vi för 
att kunskapskapitalet i Sverige ska stärkas över tid. 

Med infrastrukturer menar vi här forsknings-
infrastrukturer och utvecklingsinfrastrukturer. 
Digitala infrastrukturer arbetar vi med inom Sys-
tematiska hälsodata.

Swelife bidrar genom:
 >  Insatser för att öka samverkan mellan forsk-

nings- och utvecklingsinfrastrukturer för life 
science 

 > Insatser för att öka samverkan inom innova-
tionsstödet för life science

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

Swelife bidrar genom:
 > Insatser för att göra det lättare att hitta  

relevanta finansieringsmöjligheter, nationellt 
och internationellt

 > Insatser för att tydliggöra vilka krav och  
förutsättningar som finns för att öka möjlig- 
heterna att attrahera kapital

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

Swelife bidrar genom: 
 > Insatser för ökad tillgång till befintligt svenskt 

kapital och ökad volym av svenskt kapital för 
life science i Sverige

 > Insatser för ökad tillgång till utländskt kapital

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

Swelife bidrar genom: 
 > Insatser som stödjer utvecklingen av, eller stär-

ker redan befintliga, nationellt skalbara lösning-
ar för bättre hälsa 

 > Insatser som möjliggör att nya lösningar införs, 
förvaltas och utvecklas på ett långsiktigt sätt

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

Konceptet som Swelife tagit fram kallas Frisk-
Risk-Sjuk.

Swelife bidrar genom:
 > Insatser för att etablera och sprida konceptet 

Frisk-Risk-Sjuk 

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

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

Swelife bidrar genom:
 > Insatser som gör systematiska hälsodata till-

gängliga för forskning och utveckling.

 > Insatser som skapar förutsättningar för långsik-
tig förvaltning av digitala infrastrukturer. 

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

Swelife bidrar genom:
 > Insatser som gör hälsodata mer samordnade 

och systematiska

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

Effektlogik
Tillsammans utgör underlaget i strategin Swelifes effektlogik:

Behov av systematiska hälsodata
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FAIR-principerna
FAIR betyder att data ska vara sökbara (Findable), 
tillgängliga (Accessible), driftskompatibla (Intero-
perable) och återanvändbara (Reusable).

Frisk-risk-sjuk-konceptet
En förenklad modell för att skapa medvetenhet 
och samsyn kring behovet av att fokusera mer 
på att förutsäga och förebygga hälsa. En utförlig 
beskrivning finns på Swelife.se.

Forskningsinfrastruktur
Infrastruktur för forskning som är öppen och kan 
nyttjas av fler än enskilda forskare eller forskar-
grupper. Exempel på forskningsinfrastrukturer 
är avancerade verktyg eller teknisk utrustning, 
databaser, arkiv, fältstationer, laboratorier och 
biobanker. 

Hållbar tillväxt
Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra 
behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och soci-
alt — samtidigt som vi skapar förutsättningar för 
utveckling i framtiden. Genom att vidga ”tillväxt” 
till ”hållbar tillväxt” vill vi omfatta och inkludera 
hållbarhetens alla dimensioner i programmets 
målbild.

Life science-sektorn
Life science-sektorn omfattar de företag, univer-
sitet och högskolor samt offentliga aktörer på 
kommunal, regional och statlig nivå, som genom 
sin verksamhet bidrar till att främja människors 
hälsa. Sektorn innefattar forskning, högre utbild-
ning och innovation, utveckling av läkemedel, 
medicintekniska produkter och behandlingar, samt 
prevention, implementering och uppföljning.

Lösningar för bättre hälsa
Detta innefattar en lång rad insatser som syftar till 
bättre hälsa, bland annat produkter, tjänster och 
arbetssätt men även insatser för systemtransforma-
tion ingår i begreppet.

Innovationsinfrastruktur
Infrastruktur som stödjer utveckling och innova-
tion. Här inkluderas infrastrukturer som syftar till 
att testa och utveckla lösningar för bättre hälsa, 
exempelvis testbäddar, innovationskliniker och 
innovationshubbar

Ordlista

Swelife februari 2020. Swelife är ett strategiskt 
innovationsprogram för life science. Programmet 
finansieras av Vinnova och dess partner. För frågor 
kring agendan i sig och Swelife i stort, kontakta 
programchef Peter Nordström: 
peter.nordstrom@swelife.se. 

swelife.se 
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