
     

      
 

 
 
   

     
     

      
    

         

    
  

  
 
 
 

 

   
 

         
 

    
  

    
  

  
  

  
  

    
 

 

    
 

         
     

 
               

   
  

       
 

  
    
   

  
 

 
  

  
  

  
  

  
   

 
  

    
   

   
 

  
 

   
    

   
  

      
 

    

 

      
   

  
  

 
   
   
   

 
  

  
 

        
  

        
   

    
    

  
  

         
        

       
 

     
 

   

    
 

 

       
          

  
  

 

     
 
 
 

       
 

   
    
       

    
       

 
       

  
  

     
 

      
  

   
       

               
          

      
   

         
       

      

  
  

  
 

    

      
   

     
  

   
 

   

 

Not Namn på projektet/satsningen Status Kategori Finansiär Investerat/utlyst belopp Huvudman/avsändare Syfte Mål Resultat Förslag Gränsyta till andra Referens 
aktörer 

1 Nordic call for proposals within Personalised Kommande/planerat Finansiering/utlysning VINNOVA m.fl. 15 MEUR "NordForsk Utveckling av innovationer relaterade till https://www.nordforsk.org/en/funding/innovations-in-
Medicine (ICperMed) Vinnova implementation av personalised medicine för personalised-medicine-towards-implementation-of-

RANNÍS invånare och hälso- och sjukvårdssystem. Avsikten personalised-medicine-in-health-care 
Innovation Fund Denmark är att bygga på styrkor och synergier mellan de 
nnovaatiorahoituskeskus nordiska länderna. 
Business Finland 
Research Council of 
Norway" 

2 Ny EU-förordning in-vitro diagnostik Kommande/planerat Lagstiftning N/A N/A Europarlamentet Ökad säkerhet av medicintekniska produkter inom in- https://www.prevent.se/regelbanken/regelbanken/start/fo 
vitro-diagnostik rfattningar/produktkontroll-och-kemikalier/eu-regler/eu-

2017746-medicintekniska-produkter-for-in-vitro-
diagnostik-forordning/ 

3 SOU 2016:07 Läkemedelsutredningen Pågående Utredning N/A N/A Socialdepartmentet Översyn av förmånsläkemedel http://www.sou.gov.se/lakemedelsutredningen/ 
4 Testa center Pågående Projekt/satsning GE Healthcare 40 MSEK (GEHC) GE Healthcare (via icke- - Positionera Sverige inom biologisk - Att minska den rådande flaskhalsen Invigning under andra halvan av 2018 - Tillväxtverket och https://www.gelifesciences.com/en/bs/solutions/bioproce 

Regeringen och Vinnova 100 MSEK (Vinnova) vinstdrivande aktiebolag) läkemedelsutveckling för verifiering av Region Uppsala ssing/services/testa-innovation-center 
Swelife 8.4 MSEK (Swelife) bioläkemedelskandidater ansvarar för struktur för 
Tillväxtverket 3 MSEK (Tillväxtverket) - Vägen från forskningsresultat till ansökningsförfarande, 

produkt på marknaden förkortas och marknadsföring m.m. 
förenklas 
- Fler SME ges möjligheter att växa 
och blir attraktivare för investeringar 
- Teknologibaserade företag får 
öppningar mot life science-
marknaden. 

5 Precisionsmedicin vid cancerbehandling (fd Pågående Projekt/satsning Sjöbergstiftelsen 8,9 MSEK RCC i samverkan Mer likvärdig cancerdiagnostik och -behandling - Nationell samordning av insamling https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
Nationella cancerportalen) nationellt av prov och data från patienter på de oss/nyheter/2017/maj/sjobergstiftelsen-storsatsar-pa-

regionala noderna precisionsmedicin/ 
6 Genomic Medicine Sweden, GMS Pågående Projekt/satsning VINNOVA 2 MSEK + 5 MSEK Medicinska fakulteterna 

och universitetssjukhusen 
Med underlag från en förstudie, underlätta för att 1) Utreda och föreslå organisation för Långsiktig implementering av Hälso- och sjukvården i https://ki.se/en/mmk/new-national-initiative-for-precision-
precisionsmedicin implementeras på bred front inom GMS precisionsmedicin inom hälso- och Sverige medicine-genomic-medicine-sweden 
svensk hälso- och sjukvård. 2) Definiera sjukvård via medicinska genomikcentra Akademi https://www.vinnova.se/p/genomic-medicine-sweden/ 

implementeringsstrategier och (GMC) vid landets universitetssjukhus. SciLifeLab 
Baserat på förstudiens resultat ska regionala centra designa pilotstudier för ovanliga Centralt uppbyggd informatikinfrastruktur https://www.vinnova.se/p/genomic-medicine-sweden2/ 
för genomisk medicin att etableras vid Sveriges ärftliga sjukdomar och cancer för att lösa utmaningarna inom 
universitetslandsting/regioner i samarbete med 3) Utreda två nyckelutmaningarna: databeräkning, tolkning, delning och 
universitet med medicinsk fakultet och att en hälsoekonomi och informatik lagring. 
gemensam informatikinfrastruktur byggs upp. 4) Säkra fortsatt engagemang och Hälsoekonomiska beräkningar för 

resurser inför nästa fas i projektet implementering av genomisk medicin. 
Långsiktigt mål, sekvensering av ca 25 
000 patienter årligen. 
Nationell resurs för akademi och industri 
för utveckling av läkemedel, diagnostik och 
mjukvara. 

7 Konkurrenskraft cell- och genterapi, ATMP Pågående Projekt/satsning Swelife 38 MSEK Akademiska sjukhuset, Stärka Sveriges konkurrenskraft inom avancerade 
Astra Zeneca, Cobra terapier (ATMP), framförallt inom cell- och genterapi. 
Biologics, Combigene, GE 
Healthcare, Karolinska 
universitetssjukhuset, 
Pfizer, Region Skåne,
Region Örebro län, 
Takara Bio Europe,Västra 
Götalandsregionen, 
Västerbottens läns 

Centre for Advanced 
Medical Products 
(CAMP) 

http://swelife.se/vi-erbjuder/fornyelse/konkurrenskraft-
inom-cell-och-genterapi/ 

landsting, Östergötlands 
läns landsting. 

8 Nya terapier Pågående Projekt/satsning RISE X RISE Stödja pågående initiativ, kliniska projekt och bolag 
som arbetar med ATMP 

Att förstå aktörernas viktigaste 
utmaningar och behov för att 
utveckla och stödja initiativ som 
bidrar till lösningar. 

https://www.ri.se/erbjudanden/affars-och-
innovationsomraden/rise-life-science/nya-terapier 

9 Wallenberg Center for Protein Research Pågående Projekt/satsning KAW 340 MSEK KTH 
Chalmers 
UU 

Vidareutveckla kunskaper och reagenser från 
Human Protein Atlas, för att studera det mänskliga 
proteomet, i synnerhet med relevans för hälsa, samt 
för att utveckla plattformar för effektiv produktion av 
bioläkemedel. 

https://www.kth.se/wcpr 

10 Sekretomet - forskningen om alla proteiner som 
utsöndras av en cell, eller som exponeras på 
utsidan av cellen inifrån cellmembranet 

Pågående Projekt/satsning KAW 
AstraZeneca 
KTH 

340 MSEK (KAW, avs hela WCPR, 
se 59) 
30 MSEK (AZ) 

KTH 
Chalmers 
UU 

Utveckla ny teknik för produktion av bioläkemedel 
och att identifiera helt nya målmolekyler för 
läkemedelsutveckling 

få fram en plattform som gör det 
möjligt att få mänskliga celler att 
fungera som proteinfabriker 

Centrum för 
proteinläkemedel inrättas 
också vid SciLifeLab i 
Solna 

11 Wallenberg Center for Molecular Medicine Pågående Projekt/satsning KAW 175 MSEK (GU) 
150 MSEK (LiU) 
225 MSEK (LU) 
175 MSEK (UmU) 

GU 
LiU 
LU 
UmU 

Sverige ska återta sin världsledande position inom 
medicinsk forskning 

http://wcmm.se/ 
https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-
molecular-medicine 
https://wcmtm.gu.se/ 
http://www.wcmm.umu.se/ 
https://www.med.lu.se/wcmm 

12 LifeScience Innovation Hub Pågående Projekt/satsning Johnson & Johnson 
KI 

X KI 
Accelerera utvecklingen av biomedicinska 
innovationer sprungna ur akademisk forskning och 
stimulera tillväxten av nybildade life science-bolag 

RWE-projekt http://karolinskainnovations.ki.se/jj-innovation/ 

13 ESS Pågående Projekt/satsning Vetenskaprådet, EU m fl 1 800 MEUR i utvecklingskonstad European Research 
Infrastructure Consortium 
(ERIC), 

To build and operate the world’s most ESS är under uppbyggnad. 
powerful neutron source, enabling Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta 
scientific breakthroughs in research fram en nationell strategi för ESS 
related to materials, energy, health https://publikationer.vr.se/produkt/europeis 
and the environment, and addressing ka-spallationskallan-ett-varldsledande-
some of the most important societal verktyg-for-forskning-utbildning-och-
challenges of our time. innovation-vetenskapsradets-forslag-till-

strategi-for-svensk-medverkan-i-och-
vardskap-for-
ess/?_ga=2.215728020.221332759.152561 
8298-1765024599.1426856661 

https://europeanspallationsource.se/ess-organisation 

14 Center for Advanced Medical Products, CAMP Pågående Projekt/satsning VINNOVA och Vetenskapsrådet 48 MSEK Umeå Universitet Att etablera sig som en internationellt erkänt centrum 
med fokus på tillväxt i industrin och i små och 
medelstora företag, klinisk praxis, forskning och 
utbildning, avancerad produktionsteknik och ett 
framstående innovations- och företagsklimat. 
På längre sikt kan centrumet bidra till att attrahera 
investeringar från den globala life science industrin, 
inklusive läkemedel, biotech, medicinsk teknik och 
servicenäring. 

25 parter under ledning 
av Umeå universitet, 
varav; 
sju sjukvårdregioner, 
akademiska grupper, 
RISE, samt ett 10-tal 
företag 

https://ki.se/nyheter/vinnova-och-vr-storsatsar-pa-
centrum-for-avancerade-cell-och-genterapier 

15 Samarbete med Kina för forskning, utveckling 
och innovation inom life science och 
trafiksäkerhet 

Pågående Finansiering/utlysning VINNOVA och Vetenskapsrådet 20 MSEK Vetenskapsrådet 
VINNOVA 

stärka samarbetet mellan svenska 
och kinesiska aktöer genom 
tillämpad forskning 

https://www.vinnova.se/e/bilateral-utlysning-med-
kina/internationell-samverkan-for-foui-med-aktorer-i-
kina-inom-life-2017-05312/ 

16 Nationellt forskningsprogram för 
proteinforskning, metodutveckling och 
produktion av biologiska läkemedel 

Pågående Finansiering/utlysning VINNOVA och Vetenskapsrådet 320 MSEK VINNOVA https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2016-
02242/omgangar/utlysningstext-biologiska-lakemedel.pdf 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om
https://www.gelifesciences.com/en/bs/solutions/bioproce
http://www.sou.gov.se/lakemedelsutredningen
https://www.nordforsk.org/en/funding/innovations-in


     
    

 

 
  
  

     
   

  
  

   
   

  
  

  

      

              
       

            

         

             
     

     
 

         
    

  

 
 

 
   

    
   

 
  

 
   

   
               

       
   

              

       
 

  
   

     
  
   

   

        
    

    
   

       

                 
     

        
   

 
     

      

      
      

      
  

             
    

   
 

 
     

   

       
   

 
    

  
        

   
      

    
  
      

    
    

 
      

     

   
 

             
    

  

     
 

      

   

        
  

    
   

 
     

    
        

    

   
    

 

17 Nationella cancerportalen Nyligen avslutat Projekt/satsning RCC X RCC Skapa förutsättningar för klinisk och translationell Skapa förutsättningar för uppföljning En modell för en nationell cancerportal har Uppskalning till flera diagnoser på samma https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-
LIF cancerforskning som ska göra större och monitorering av hur biomarkörer utarbetats. Som pilot för projektet har man plattform oss/nyheter/rcc-uppsala-orebro-ska-stodja-och-

tvärvetenskapliga multicenterstudier möjliga bäst kan användas för vårdens valt behandling av ALK-positiv lungcancer samordna-den-nationella-cancerportalen/ 
utveckling - En registermodul för 

molekylärpatologiska data har tagits fram i 
samarbete med planeringsgruppen för 
Svensk Molekylärpatologi och IT-
utvecklare på Regionalt cancercentrum 
(RCC) Uppsala Örebro 

18 Utveckling och produktion av biologiska Nyligen avslutat Finansiering/utlysning VINNOVA och Vetenskapsrådet 40 MSEK VINNOVA Ta fram mer effektiva och konkurrenskraftiga https://www.vinnova.se/e/utveckling-och-produktion-av-
läkemedel metoder för utveckling och produktion av biologiska biologiska-lakemedel/biologiska-lakemedel-2017/ 

läkemedel 
19 SOU 2017:40 För dig och för alla Nyligen avslutat Utredning N/A N/A Socialdepartmentet Utreda regleringen av biobanker i Sverige http://www.regeringen.se/49c6b3/contentassets/f94e6e3 

e86e34a23a180a470de3f2a0e/for-dig-och-alla---
delbetankande-av-utredningen-om-regleringen-av-
biobanker-sou2017_40.pdf 

20 SOU 2018:4 Framtidens biobank Nyligen avslutat Utredning N/A N/A Socialdepartmentet Utreda regleringen av biobanker i Sverige http://www.regeringen.se/490052/contentassets/e83f9a8 
d675440d5a8e215e0d960a554/sou-2018_4-framtidens-
biobanker.pdf 

21 SOU 2016:2 Effektiv vård Nyligen avslutat Utredning N/A N/A Socialdepartmentet Analys av hur hälso- och sjukvården kan använda http://www.sou.gov.se/wp-
professionens resurser på ett mer ändamålsenligt content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf 
sätt. 

22 U 2015:08 Slutrapport (En nationell samordnare Nyligen avslutat Utredning N/A N/A Utbildningsdepartementet Bidra med underlag till regeringens arbete med att  - Att Sverige ansöker om lokalisering av 
för området livsvetenskap) ytterligare stärka Sveriges position inom EMA till Sverige 

livsvetenskap (life science)  - Att de 18 internationella tekniska 
standarderna som framlagts i 
Standinrapporten rekommenderas till alla 
parter som är verksamma på området
 - Att SIS söker 
europastandardiseringsuppdraget för 
tekniska standarder
 - Att ICHOMs utfallsmått tas som en 
utgångspunkt för värdebaserade utfallsmått 
inom sjukvård och omsorg 

23 Den svenska life science industrins utveckling Nyligen avslutat Rapport/analys N/A N/A Tillväxtanalys Att adressera två frågor: Hur har svensk life science- http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-
(rapport) industri utvecklats under de senaste åren och vilka 04-06-den-svenska-life-science-industrins-utveckling---

är förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt statistik-och-analys.html 
bland svenska life science-företag? 

24 Precision Medicin, The Swedish industry guide Nyligen avslutat Rapport/analys N/A N/A SwedenBio To map the Swedish Precision Medicine Industry http://swedenbio.se/ny-rapport-kartlagger-det-svenska-
2018 (rapport) Landscape and showcase precision medicine industrilandskapet-inom-precision-medicine/ 

companies in Sweden to the global life science 
community. 

25 Biobank Sverige I förvaltning/implementerat Infrastruktur Vetenskapsrådet 150 MSEK/år i 9 år Ett samarbetsorgan för Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en 
(fd Nat. Biobanskrådet och BBMRI.se) landstingen och gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell 

regionerna och universitet biobanks-infra-struktur för hälso- och sjukvård, 
med medicinsk fakultet akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar 
beträffande för både nationellt och internationellt samarbete. 
biobank-frågor. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta 

tillämpningen av biobankslagen. 

26 WIRM - Wallenberg Institute for Regenerative I förvaltning/implementerat Infrastruktur Knut & Alice Wallenberg 100 MSEK Karolinska Institutet The Wallenberg Foundation’s grant and the new 
Medicine foundation research centre strengthen Karolinska Institutet’s 

infrastructure in the field with the establishment of 
high-tech equipment and new experimental 
techniques. One aspect of strategic value is that the 
grant will enable the recruitment of key 
competencies, giving a decisive boost to Sweden’s 
position in the field. 

27 AstraZeneca BioVentureHub I förvaltning/implementerat Infrastruktur AstraZeneca x AstraZeneca At BioVentureHub at AstraZeneca Gothenburg, 
companies can tap into the power of AstraZeneca’s 
world-class scientists and state-of-the art, ‘big 
pharma’ lab facilities and infrastructure 

28 Human Protein Atlas, HPA I förvaltning/implementerat Infrastruktur x x Consortium To map all the human proteins in cells, tissues and 
organs using integration of various omics 
technologies, including antibody-based imaging, 
mass spectrometry-based proteomics, 
transcriptomics and systems biology. All the data in 
the knowledge resource is open access to allow 
scientists both in academia and industry to freely 
access the data for exploration of the human 
proteome 

29 NanoSIMS I förvaltning/implementerat Infrastruktur x x Chalmers, GU, - Provide access to world-class molecular and 
AstraZeneca elemental imaging technologies to researchers in 

academia and industry in accordance to the criteria 
set up by Chalmers research infrastructure: 
Principles and governance. 
- Be World leading when it comes to instrument 
development and advances in multi-modal high 
resolution imaging creating new analytical possibilities 
and reaching beyond the traditional limits of for 
imaging mass spectrometry. 
- Focus on new analytical approaches: optimizing 
analytical tasks for industry and academia engaging 
new users and making imaging mass spectrometry 
available for more users 
- Continuously attract new users by outreach, 
industry site visits, workshops and conferences. 

30 MAX IV I förvaltning/implementerat Infrastruktur Vetenskaprådet, EU m fl 1 100 MSEK under åren 2019–2022. Lunds Universitet Möjliggöra grundforskning och riktad forskning inom 
x-ray imaging för strukturbestämning av komplexa 
molekyler 

http://biobanksverige.se/ 

https://kaw.wallenberg.org/forskning/wirm-ett-
forskningscentrum-med-fokus-pa-blodsystemet 

https://www.azbioventurehub.com/ 

https://www.proteinatlas.org/about 

Tillgängliggöra analysplattformen för https://www.chalmers.se/en/researchinfrastructure/che 
akademi och industri micalimaging/resources/Pages/default.aspx 

Acceleratoranläggning för https://www.maxiv.lu.se/pa-svenska/om-oss/ 
röntgenstrålning 

31 SP Process Development I förvaltning/implementerat Infrastruktur x x RISE Tillhandahåller know-how och teknik https://www.ri.se/amne/sp-process-development 
för läkemedelsutveckling. En del av 
RISE 

32 Vävnadsrådet I förvaltning/implementerat Infrastruktur Statliga anslag 1 071 MSEK (under 9 år) Sveriges kommuner och http://vavnad.se/ 
landsting 

33 National Genomics Infrastructure, NGI I förvaltning/implementerat Infrastruktur Vetenskapsrådet x https://ngisweden.scilifelab.se/about 
KAW 

34 Science for Life Laboratory, SciLifeLab I förvaltning/implementerat Infrastruktur Regeringen via SFO 585 MSEK Stockholm University, Infratruktur och ett nav för forskning med högsta https://www.scilifelab.se/ 
Karolinska Institutet, internationella klass inom livsvetenskaperna (life 
KTH Royal Institute of science) 
Technology and Uppsala 
University. 

35 National Bioinformatics Infrastucture Sweden, I förvaltning/implementerat Infrastruktur Vetenskapsrådet https://nbis.se/ 
NBIS, and the Swedish node in Elixir, the KAW 
European infrastructure for biological 
information 

36 NextBioForm, Utvecklings- och I förvaltning/implementerat Infrastruktur VINNOVA 16 MSEK RISE https://www.vinnova.se/p/utvecklings--och-
formuleringscentrum för nästa generations formuleringscentrum-for-nasta-generations-biologiska-
biologiska läkemedel lakemedel/ 

https://www.vinnova.se/p/utvecklings--och
https://nbis.se
https://www.scilifelab.se
https://ngisweden.scilifelab.se/about
http://vavnad.se
https://www.ri.se/amne/sp-process-development
https://www.maxiv.lu.se/pa-svenska/om-oss
https://www.chalmers.se/en/researchinfrastructure/che
https://www.proteinatlas.org/about
https://www.azbioventurehub.com
https://kaw.wallenberg.org/forskning/wirm-ett
http://biobanksverige.se
https://BBMRI.se
http://swedenbio.se/ny-rapport-kartlagger-det-svenska
http://www.sou.gov.se/wp
http://www.regeringen.se/490052/contentassets/e83f9a8
http://www.regeringen.se/49c6b3/contentassets/f94e6e3
https://www.vinnova.se/e/utveckling-och-produktion-av
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om


     
   

         
 

        
    

 
 

       
  

 
   

 
      

       
 

     
 

 

         
  

      
       

    
     

     
   

   
      

    
   

    
     

   
    

   

37 CellNova, Centre for development and I förvaltning/implementerat Infrastruktur VINNOVA 40 MSEK KTH Att bli ett av världens ledande centra för utveckling 
production of next generation biological drugs och produktion av biologiska läkemedel 

77 AIDA Pågående Infrastruktur VINNOVA 27 MSEK Linköpings Universistet Projektet ska skapa en nationell arena för forskning 
och innovation kring analytisk bilddiagnostik, kallad 
Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA), med 
sikte på storskalig nytta av modern AI i sjukvården 

Centrets vision är att bli ett av de https://www.vinnova.se/p/cellnova---ett-vinnova-
ledande akademiska centra i världen centrum-for-utveckling-och-produktion-av-nasta-
för utveckling av produktion av generations-biologiska-lakemedel/ 
biologiska läkemedel. På medellång 
sikt (sex år) strävar vi efter att ha 
nya jäst- och däggdjursceller med 
hög proteinproduktion, nya 
läkemedelskandidater och en 
världsunik resurs av renade 
mänskliga proteiner. På lång sikt ser 
vi centret som en grund för protein-
och cellvetenskaplig forskning som 
kommer att skapa stora möjligheter 
att bygga upp starka 
forskningsgrupper utifrån de yngre 
forskarna i centret. 

Projektet ska åstadkomma förnyelse https://www.vinnova.se/p/analytic-imaging-diagnostics-
i form av verktyg och arbetssätt, arena/ 
med stor förbättring av vårdkvalitet 
och produktivitet, till nytta för sina https://medtech4health.se/aida/ 
patienter. Stöd för modern AI 
kommer att gå från teoretisk vision till 
vardagsteknik, och Sverige kommer 
att vara världsledande i att omsätta 
möjligheterna till vårdnytta. Svensk 
konkurrenskraft stärks i och med att 
ekosystem av företag får kunniga 
kravställare på hemmaplan som 
grund för internationell kommersiell 
framgång. 


