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Life science-kontoret

Minnesanteckningar möte med samverkansgruppen för hälsa
och life science den 10 november 2021 (hybridmöte)
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Mötets öppnande och inledning

Jenni Nordborg (samordnare) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Inledningen åtföljdes av att ledamöterna framförde förväntningar på dagens
möte och arbetet framåt. Bl.a. lyftes behovet av att diskutera hur arbetet ska
tas vidare och koppla ihop det som görs i hela landet – kraftsamla – samt
önskemål om att göra frågorna kring välfärdsteknik tydligare.
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Life science-strategin och Samverkansgruppen – var står vi?

Karin Stenström presenterade Vinnovas nya uppdrag och finansierade
projekt kopplat till life science-strategin och samverkansgruppens arbete.
Eva Tiensuu Jansson presenterade arbetet Ledarskap för framtiden i hälsooch sjukvården och life science-sektorn, som undersöker möjligheten att
skapa en ledarskapsutbildning under grundutbildning.
Britt Östlund fortsatte från arbetsgruppen kompetensförsörjning med
presentation av Välfärdsteknik och kompetensförsörjning – vägen framåt!,
som tydligt pekar ut konkreta utmaningar inom området.
Jenni Nordborg presenterade därefter en samlad bild av de insatser som
regeringen har gjort för att möta life science-strategins målsättningar. För att
komplettera den samlade bilden på nationell nivå efterfrågades förslag på 3-5
andra satsningar eller initiativ som pågår runtom i landet. Vidare lyftes fram
och flaggades för konferensen ”Tillsammans för en ledande life science
nation” som arrangeras gemensamt av life science-kontoret och VGR den 17
januari.
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Diskussion om life science-strategin och Samverkansgruppen

Gruppdiskussioner genomfördes kring frågorna:
• Lärdomar i arbetet med life science-strategin hittills, vad har
Samverkansgruppen prioriterat och vad har varit framgångsrikt?
• Vad har varit utmanande i Samverkansgruppens arbete?
• Vad kommer vara viktigt framåt för Sverige som ledande life sciencenation?
Efter gruppdiskussionerna lyftes sammanfattade kommentarer i helgrupp.
Bl.a. lovordades formatet med tre engagerade departement och l frågor lyftes
om ledamöternas mandat och roll i samverkansgruppen samt skilda
förutsättningar för engagemang och resurser ledamöterna emellan. På fråga
om arbetsgruppernas fortsatta hantering kommenterade samordnaren att det
kan behöva vara olika och att det behöver diskuteras gruppvis.
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Internationell utblick – Sveriges konkurrenskraft

Cecilia Leiram från Business Sweden presenterade “Sweden, a Leading Life
Science Nation, and the Business of Internationalization”. Cecilia flaggade
även för konferensen JOIN SWEDEN SUMMIT som arrangeras den 5
april.
Joakim Karlsson, VD Almi Invest, berättade om deras arbete inom life
science-området och presenterade ett förslag för att öka riskkapital till life
science i tidiga skeden.
Presentationerna åtföljdes av diskussion med fokus på reflektioner kring
internationell utblick och vad som kommer vara viktigt framåt för Sverige
som ledande life science-nation. Bl.a. konstaterades att flera av frågorna är
svåra och bäst hanteras i andra konstellationer. Vidare lyftes fram
patientglapp, utmaningar att behålla kompetens och vikten av att vara
samlade och kunna visa att resultat omsätts.
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Avslutning

Jenni Nordborg avslutar mötet och tackar deltagarna. Nästa möte med
samverkansgruppen äger rum den 4 februari.
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Deltagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anders Blanck, 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

19.
20.
21.
22.

Jenni Nordborg, ordförande och samordnare
Jenny Carlsson Kraft, Life science-kontoret
Katarina Nordqvist, Life science-kontoret
Pontus Holm, Life science-kontoret

23. Marcus Hellquist, Näringsdepartementet
24. Linda Karlsson, Näringsdepartementet
25. Nora Myrne Widfors, Näringsdepartementet
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Eva-Karin Anderman, Vinnova
Emilia Eldh, Vinnova
Eva Nyman, Vinnova
Karin Stenström, Vinnova
Anna Sandström, AstraZeneca
Frida Lundmark, LIF
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