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Life science-kontoret

Minnesanteckningar möte med samverkansgruppen för hälsa
och life science den 27 januari 2021 (via Skype)
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Mötets öppnande och inledning

Jenni Nordborg (samordnare) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
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FoI-propositionen, Sr Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, presenterade
regeringens proposition för forskning- och innovation ”Forskning, frihet
framtid – kunskap och innovation för Sverige”. Propositionen innehåller
snabb ökning redan i början av perioden vilket potentiellt kan täcka upp för
eventuella bortfall från privata finansiärer på grund av pandemin. Den
innebär en kraftig nivåhöjning av den statliga finansieringen av forskning och
innovation – över fyra år tillförs 13,6 miljarder. Propositionen har inriktning
på fem samhällsutmaningar. Hälsa och välfärd omfattar flera satsningar
kopplat till life science, bland annat görs satsningar på tvärsektoriell
medicinsk forskning i samverkan, precisionsmedicin, ökad
forskningskompetens inom primärvården, prevention och folkhälsa samt
forskningsinfrastruktur och nyttjande av hälsodata.
Samverkansgruppens ledamöter var generellt väldigt positiva till satsningarna
som föreslås i forsknings- och innovationspropositionen. Några medskick till
statsrådet var att det även finns behov av bredare initiativ vad gäller
hälsodata samt att man gärna hade sett en satsning på kliniska prövningar.
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Vetenskapsrådet, Madeleine Durbeej-Hjalt

Madeleine Durbeej-Hjalt, Huvudsekreterare Medicin och Hälsa, Klinisk
Behandlingsforskning vid Vetenskapsrådet (VR), berättade om

myndighetens arbete med hälsa och life science med fokus på covid-19 i
krisens spår.
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Krisberedskap och resiliens: vaccin

Richard Bergström, vaccinsamordnare, berättade om sitt arbete på både
europeisk och nationell nivå. Han konstaterade att med de nu godkända
vaccinerna och de vacciner som är under s.k. rolling review kommer Sverige
att ha tillgång till vaccin för minst en miljon individer under det första
kvartalet 2021 och minst sex miljoner individer under det andra kvartalet
2021. Förhandlingar pågår om fler vaccin.
Lotta Ljungqvist, ledamot, berättade om arbetet kring produktion av
biologiska läkemedel och vacciner i Sverige. Arbetet ska bidra med teknisk
kompetens och ge en sammanställning av möjligheter för framtida
beredskap.
Lars Hammarström, Vinnova, beskrev regeringsuppdraget att analysera
Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och biologiska
läkemedel. Uppdraget sker i samverkan med vaccinsamordnaren och
utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.
Samverkansgruppens ledamöter uttryckte stöd för de initiativ som initierats
och konstaterade att Sverige bör ha potential till att kunna bidra i den
framtida produktionen.
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Krisberedskap och resiliens: patientperspektivet

Peter Carstedt, champion arbetsgruppen, och Lise Lidbäck, ordförande
Neuroförbundet berättade om arbetet kring patientperspektivet. En
workshop genomfördes på Vinnova i november för att identifiera ett antal
särskilt betydelsefulla områden som ska prioriteras och utvecklas till
konkreta förslag på vad som kan förbättras inför framtida kriser.
Arbetsgruppen har tagit fram 3 konkreta förslag som lyftes för diskussion
med ledamöterna.
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Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna inom precisionsmedicin, hälsodata och
kompetensutveckling gav korta statusuppdateringar. Hälsodatagruppen har
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tagit fram tre konkreta förslag som man önskar att samverkansgruppen
ställer sig bakom (se bifogad presentation).
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Reflektioner från politiken, Ss Stina Billinger

Statssekreterare Stina Billinger gav sina reflektioner kring förmiddagens möte
och tackade ledamöterna för stort engagemang och ansvar som bidrar till
regeringens arbete. Stina lyfte bland annat att det kommer bli viktigt att
behålla fart i insatser men samtidigt hålla ett långsiktigt perspektiv. Det är en
uppgift för samtliga aktörer att lyfta fram allt som faktiskt görs.
Patientperspektivet behöver vi alltid ha med.
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Mötet avslutas

Jenni Nordborg avslutade med att tacka deltagarna.
Nästa möte med samverkansgruppen äger rum den 28 april.

Deltagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anders Blanck, ledamot
Anna Lefevre Skjöldebrand, ledamot
Anna Nergårdh, ledamot
Anna Nilsson Vindefjärd, ledamot
Ann-Sofi Lodin, ledamot
Björn Eriksson, ledamot
Björn Odlander, ledamot
Britt Östlund, ledamot
Elisabeth Björk, ledamot
Eva Tiensuu Janson, ledamot
Hans Adolfsson, ledamot
Helena Strigård, ledamot
Lotta Ljungqvist, ledamot
Marie Morell, ledamot
Mats Björnemo, ledamot
Mats Ulfendahl, ledamot
Ole-Petter Ottersen, ledamot
Peter Carstedt, ledamot
Sara Riggare, ledamot
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20.
21.
22.
23.

Matilda Ernkrans, statsråd (pkt. 1-2)
Stefan Engström, statssekreterare (pkt. 1-3)
Stina Billinger, statssekreterare
Amanda Borg, politiskt sakkunnig

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Jenni Nordborg, ordförande och samordnare
Jenny Carlsson Kraft, Life science-kontoret
Jenny Fernebro, Life science-kontoret
Pontus Holm, Life science-kontoret
Camilla Gratorp, Life science-kontoret
Marcus Hellquist, Näringsdepartementet
Marie Wall, Näringsdepartementet
Emilie Aner, Näringsdepartementet
Hanna Eriksson Gylje, Näringsdepartementet
Viveca Bergstrand, Näringsdepartementet

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet
Madeleine Durbeej-Hjalt, Vetenskapsrådet
Rickard Bergström, vaccinsamordnare (pkt. 4)
Anki Bystedt, huvudsekreterare
Lars Hammarström, Vinnova
Lise Lidbäck, Neuroförbundet
Anna Sandström, AstraZeneca
Frida Lundmark, LIF
Karin Stenström, Vinnova
Anna Tegnesjö, Vinnova
Frida Lawenius, SwedenBio
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