
Vad ska programmet lösa?
Flera av de samhällsutmaningar som världen står 
inför har koppling till hälsa, t.ex. åldrande be-
folkningar, livsstilsrelaterade sjukdomar, risk för 
pandemier och antibiotikaresistens. Detta ställer 
ökade krav på utveckling av nya innvoativa läke-
medel, vårdmetoder och ny medicinteknik. Inte 
minst gäller detta lösningar baserade på digital 
teknik. Detta kräver ett gemensamt angreppssätt 
där life science är centralt. Konkret sektorsöver-
gripande samverkan är därför en central utgångs-
punkt för samverkansprogrammet.

Identifierade behov och  
samverkansområden
Samverkansprogrammet för Life science  
innehåller följande samverkansområden:
• Kraftsamling biologiska läkemedel -  

utveckla Sverige som ett land för utveckling 
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Samverkansprogrammet Life science har varit igång sedan 
år 2015 och en referensgrupp är knuten till programmet. 
Arbetet leds av regeringens samordnare för life science 
Anders Lönnberg. 

Juni 2015
Referensgrupp utses

Hösten 2016 

Hösten 2018

och tillverkning av biologiska läkemedel och 
teknologier.

• Meritering och anställningsformer - förbättra 
forskning, utveckling och innovation genom 
ökad rörlighet och samverkan mellan  
universitet, näringsliv och sjukvård.

• Digital standardisering och samverkan -  
gemensam teknisk standard och semantik för 
snabbare kunskapsspridning och utveckling av 
produkter och tjänster.

• Tillgång till och av finansiering till data och 
information - utveckling och tillgång till regis-
ter och biobanker samt långsiktig finansiering.

• Tillgängligöra offentlig och privat fysisk infra-
struktur för externa parter inkl. SME - till-
gängligöra och få ett effektivare utnyttjande av 
infrastruktur för att stödja forskning och  
utveckling.



• Innovationsplatser för vård, näringsliv och 
akademi – bidra till fler hubbar  för utveckling 
av nya teknologier, var or och tjänster

• Ersättning av förmån, upptag av innovation 
och skapandet av evidens - öka  incitament en 
för sjukvården att pröva och utvärdera och  
använda innovationer. 

• Antimikrobiell resistens (AMR) 

Nästa steg
Nästa möte för denna grupp hålls den 3 november 
och 8 december 2016. Arbetsgrupper är kopplade 
till flera av de prioriterade områdena och dessa ar-
betar med att såväl identifiera insatser inom samver-
kansområdena ovan som att själva delta insatser. 

Projektledare
Projektledare för samverkansprogrammet life  
science är Anders Lönnberg, Nationell samordna-
re för området life science. Projektledaren nås via  
Regeringskansliets växel: 08-405 10 00 eller 
e-post: anders.g.lonnberg@regeringskansliet.se.  
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