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Apotekarsocietetens synpunkter inför forskningspropositionen 2020 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 300 medlemmar och vars stadgar godkänts av 
regeringen. Föreningens ändamål är att verka för en gynnsam utveckling och användning av 
läkemedel för individ och samhälle. Medlemmarna återfinns inom hela kedjan från tidig forskning, 
utveckling, kvalitet, tillverkning och användning inom ämnesområdena läkemedel och medicinteknik 
och representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en gynnsam utveckling och 
användning av läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom 
områdena läkemedel och medicinteknik. 
 
Mot denna bakgrund ger föreningen följande synpunkter som vi tycker är viktiga för Sverige som 
utvecklingsland inom life science och som bör beaktas i framtagande av forskningspropositionen 
2020. 
 
Sverige har en lång tradition av forskning inom läkemedel/life science. Detta har kommit den svenska 
befolkningen till godo genom att det möjliggjort tillgång till moderna behandlingar. Life science har 
även blivit en basnäring för Sverige vilket framgår av nedanstående siffror från 2018.   

• 82 miljarder i exportvärde, 28% ökning senaste kvartalet 
• 42 000 anställda  
• 10,3 miljarder i extern forskningsinvestering 
• Ett högre förädlingsvärde per anställd jämfört med andra industrisektorer 
• Hög andel högutbildade och hög andel kvinnor 

 
För att fortsätta ha en högklassig vård och utvecklas som välfärdsland är en fortsatt stark position 
inom området viktig. Detta gäller både forskningsmässigt och näringspolitiskt för att ur båda 
aspekterna vara en betydande part på den globala arenan. 
 
Under 2018 togs beslut att inrätta ett permanent life science-kontor och en strategi är på väg att tas 
fram med åtta prioriterade områden. 

• Partnerskap, samordning och långsiktighet. 
• Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation. 
• Policyutveckling och etik. 
• Integrering av forskning och innovation i vården. 
• Välfärdsteknik i omsorgen. 
• Forskning och infrastrukturer. 
• Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande. 
• Internationell attraktivitet och konkurrenskraft. 
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Denna strategi och den kommande forskningspropositionen måste stödja varandra. Mot denna 
bakgrund anser Apotekarsocieteten att följande måste beaktas i den kommande 
forskningspropositionen. 
 

Förutsättningar för forskning och innovation 
 

Medel och förutsättningar ska ges för att den fria grundforskningen fortsatt  

ska vara stark, långsiktig och oberoende.  
 
Apotekarsocieteten förslår 

• Andelen direkta statsanslag ska utgöra minst 50% inom åtta år. 
 
Den fria grundforskningen måste fortsatt stå stark och oberoende för ett starkt forskningsinriktat 
Sverige. Även tvärvetenskapliga satsningar är centrala för framgångsrika forskningsstudier inom life 
science/läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten anser att ett uttalat mål i den kommande 
forskningspropositionen ska vara att andelen direkta statsanslag ska utgöra minst hälften av de totala 
forskningsintäkterna vid universitet och högskolor inom den närmaste åttaårsperioden. Andelen 
direkta statsanslag har minskat från 51% till 44% mellan 1997 och 2017. Under samma period har 
den globala konkurrensen ökat och många länder investerar större andelar i universitetens 
forskningsanslag. Målsättningen om minst 50% innebär således att ta Sverige tillbaka till en tidigare 
minimi-nivå. Ytterligare ökningar kommer att krävas på längre sikt för att hålla en internationellt 
stark position. Mot bakgrund av detta är kommande period och miniminivå om 50% viktigt.  
 

Långsiktighet  
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Anslag inom life science måste beviljas med långsiktighet. 
 

Långsiktigheten är viktig och många forskningsområden kräver lång tid för vetenskaplig förankring. 
Mot bakgrund av detta föreslår Apotekarsocieteten att anslag för vissa forskningsområden prioriteras 
med förlängd anslagstid.   
 

Rörlighet mellan akademi/offentlig sektor och näringsliv behöver förbättras 
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• Utveckla expertskatten så att den blir internationellt konkurrenskraftig.  
• Förenkla för medföljande genom att förbättra möjligheterna till bostad, internationella skolor 

samt stöd till medföljande att få relevanta arbeten.  
• Öka möjligheten att kombinera anställningsformer utan negativ inverkan på framtida pension. 
• Stimulera rörligheten mellan akademi/offentlig sektor och näringsliv. 

 
Möjligheterna för rörlighet för forskare mellan akademi och näringsliv såväl som mellan länder måste 
förbättras. Andra erfarenheter än publikationer bör vara meriterande. För att Sverige i högre 
utsträckning ska locka forskare från andra länder för längre eller kortare tid behövs förbättringar 
även inom de områden som rör medföljandes möjligheter till arbete, bostad och skolgång. 
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Gör den nationella life science inkubatorn permanent  
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Den nationella inkubatorplattformen bör permanentas och erhålla specifik fortsatt 
finansiering. 

 
Inkubation av nya framgångsrika life science-bolag är en nyckelkomponent i regeringens 
tillväxtstrategi för life science-området. Life science-området kännetecknas av hårda regulatoriska 
krav och unika relationer och samverkan mellan forskare och andra aktörer med hög expertis. Det 
svenska inkubationssystemet präglas delvis av en regional struktur och finansiering vilket gör att det 
behövs specifika insatser och styrning för att driva det nationella arbetet. Den nationella plattformen 
för life science-inkubation (NPLS) är ett Vinnova-finansierat pilotprojekt som startade december 
2017. Pilotprojektets uppdrag har varit att utveckla och testa metoder och höja kunskapsnivån inom 
för life science viktiga och unika områden. Syftet med projektet är att höja och säkerställa kvaliteten i 
inkubationsprocesserna nationellt och därmed öka attraktionskraften för internationella såväl som 
nationella investerare och därmed stärka life science området i Sverige. Apotekarsocietetens anser att 
den nationella plattformen bör permanentas och erhålla ett fortsatt finansiellt riktat stöd.  
 

Fortsatt satsning på de nationella infrastrukturerna 
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• SciLifeLab Drug Discovery and Development (läkemedelsutvecklingsplattformen inom 

SciLifeLab) behöver stärkas. 
 
Sverige har ett antal nationella infrastruktrer inom life science där SciLifeLAb är en. Inom denna finns 
en läkemedelsplattform, SciLifeLab Drug Discovery and Development, som Apotekarsocieteten anser 
bör förstärkas. En förstärkning av denna skapar möjligheter att utveckla till exempel nya antibiotika 
samt mer omfattande samverkan med företag. Den del av SciLifeLab som finansieras som ett 
strategiskt forskningsområde bör fullt ut integreras i berörda universitets basanslag utan 
öronmärkning.  
Vidare behöver forskarutbildning inom läkemedelsområdet stärkas för att säkra såväl Sveriges sjuk- 
och hälsovård som svenskt näringslivs konkurrenskraft inom life science-området. SciLifeLab 
kommer internationellt även att ha en central roll i koordinering av de stora datamängder som 
genereras inom livsvetenskaperna, bland annat genom det svenska engagemanget i European 1+ 
Million Genome Project. Det behövs således även ett funktionellt nationellt ramverk för de stora 
mängder data som genereras inom life science. 
 

Satsa på grundskola och grundutbildning inom naturvetenskap  
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• Satsningar på att öka intresset för naturvetenskap i grundskola och gymnasium måste finnas 

kvar. 
 

Grunden för ett kunskapssamhälle är att det finns personer som vill forska även i framtiden och i 
detta perspektiv är det viktigt med satsningar på grundskola och grundutbildning inom 
naturvetenskap. Utan nya generationer av nyfikna och engagerade forskare och utvecklare spelar 
övriga stimulansåtgärder liten roll. 
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Se över finansiering av grundutbildningen på universiteten  
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• En översyn av finansieringen av grundutbildningar bör göras. 

 
För universiteten bör finansieringen för grundutbildning ändras. Idag baseras finansieringen till 
största delen på ersättning per examinerad student. Kvaliteten i undervisningen bör i högre 
utsträckning än idag mätas och kopplas till finansieringen.  En översyn av detta system bör göras för 
att ge universiteten större möjlighet att öka kvaliteten inom grundutbildningarna. Studenter från  
grundutbildningarna utgör basen för rekrytering till forskarutbildning. 
 

Underlätta integrationen 
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Förbättrade processer för integrationen av personer med kompetenser erhållna från andra 
länder är viktigt för att tillvarata kunskap. 

 
Sverige har en möjlighet att få en utväxling av denna kompetens. Förutsättningar med avseende på 
legitimationer, språk och övriga förkunskaper bör utvärderas och effektiviseras.  
 

Förbättra förutsättningarna för klinisk forskning  
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• Sjukvården ska ha klinisk forskning som ett tydligt mätbart uppdrag som ska prioriteras och 

följas upp. 
• Centret ”Kliniska Studier Sverige” bör bli den nationella vägen för den som vill göra kliniska 

prövningar Sverige (både från industri och akademi) och inom ramen för sitt uppdrag ha en 
nationell koordinering av kliniska studier och erbjuda nationell hjälp med att hitta patienter. 
 

Inom life science är samverkan mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården en förutsättning 
för framtagande av nya läkemedel och nya medicintekniska produkter. Utan samarbete med vården 
fungerar inte utvecklingskedjan. För detta behöver vårdens uppdrag förtydligas till att inte bara 
producera vård utan även att delta i forskning och utveckling. Detta som en del av sin egen 
verksamhetsutveckling och som den del i uppdraget att life science är en framtidsbransch för Sverige. 
 
En förutsättning för att Sverige även fortsättningsvis ska vara attraktivt i globalt hänseende för 
kliniska studier är att det finns en enkel struktur för att svara på frågor. För detta krävs ett 
tydliggörande av att det finns ett ställe att vända sig till för företag och andra som vill göra kliniska 
studier i Sverige. Detta borde tydliggöras som uppdrag för Kliniska Studier Sverige.   
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Nationell samordning av hälsodata för att möjliggöra precisionsmedicin 
 

Apotekarsocieteten föreslår 
• En nationell samordning för tillvaratagande av hälsodata i Sverige och att denna samordning 

läggs på en redan existerande myndighet inom läkemedelsområdet. 
• Framtagande och genomförande av en nationell handlingsplan för hälsodata. 

 
Inom hälso- och sjukvården pågår ett paradigmskifte där forskning och utveckling har lett till ökade 
möjligheter för precisionsmedicin genom bättre diagnostik, effektivare behandling, färre vårdskador, 
ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. För att möjliggöra detta krävs effektiva strukturer för 
samverkan mellan vård, akademi och företag, med stark patientmedverkan. För att kunna följa 
behandlingar och göra internationellt unik forskning och högkvalitativa uppföljningsstudier krävs att 
insamling, delning och användning av vårddata och hälsodata sker på ett strukturerat sätt och att 
detta även omfattar data i patientjournaler. Det finns dock en rad olika faktorer som leder till att den 
stora potentialen med samlade hälsodata inte tas till vara fullt ut i Sverige, såsom avsaknad av 
interoperabilitet mellan olika system och brister vad gäller standarder. 
 
Det krävs en nationell samordning och samarbete mellan vård, myndigheter, akademi och industri, 
och Apotekarsocieteten föreslår att en av de redan existerande myndigheterna inom 
läkemedelsområdet tilldelas detta område.  
 

Långsiktig kompetensförsörjning inom läkemedelsutveckling 
 

Apotekarsocieteten föreslår 

• Riktade satsningar inom innovationssystemen för att samordna utvecklingen och att 
förstärka Sveriges konkurrenskraft inom life science och läkemedelsutveckling 

• Ökad mobilitet mellan akademi och de forskande läkemedelsföretagen genom vidgat 
samarbete i EU eller VINNOVA-finansierade projekt av typ SweDeliver 

• Ökade resurser för att vidareutveckla SciLifeLabs läkemedelsplattform (DDD), vilket 
skapar möjligheter för utveckling av exempelvis nya antibiotika samt mer omfattande 
samverkan med innovationssystemen och läkemedelsföretagen 

• Förstärkt satsning på forskarutbildning inom läkemedelsområdet. Expertisen inom 

läkemedelsutveckling måste behållas och förstärkas. 

Det är mycket angeläget att Sverige bibehåller och stärker sin värdefulla position inom de specifika 

forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen kopplat till life 

science/läkemedelsutveckling (från molekyl till fungerande läkemedel).  Inom detta område är forskning en 

förutsättning för den baskompetens som genereras inom ramen för de avancerade grundutbildningarna. 

Framtidens forskning inom life science-området har en hög tvärvetenskaplig prägel. Det är viktigt att skapa 

förutsättningar för kompetens som behövs i hela utvecklingskedjan vid framtagande av läkemedel och 

medicintekniska produkter, så att företagen stannar i Sverige. Idag behöver den kompetens och samordning 

som behövs i de olika stegen för att ta fram själva produkten/läkemedlet stärkas. Kompetensen som 

fortfarande finns idag inom detta fält riskerar att undermineras väsentligt inom en 10-årsperiod efter att de 

stora företagen i mycket har lämnat landet. Med fler nya typer av läkemedel kommer behovet bli ännu 

större.  

 



 

Apotekarsocieteten  |  BESÖKSADRESS Wallingatan 26 A, Stockholm  |  UTDELNINGSADRESS Box 1136, 111 81 Stockholm  | www.apotekarsocieteten.se   

TELEFON 08-723 50 00  |  FAX 08-20 55 11  |  E-POST info@apotekarsocieteten.se  |  BANKGIRO 728-8129  | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577 

 

Historiskt har kunskap inom läkemedelsutveckling byggts upp inom företagen i nära samarbete med 

akademin. I takt med färre stora bolag med läkemedelsutvecklingsaktiviteter i Sverige finns minskat 

underlag för denna typ av kunskap. Samtidigt ser vi de i dag kompetensbärande personerna inom fältet 

närma sig pensionsåldern. Den forskning inom akademin som fanns i detta tidigare samarbete behöver få en 

nysatsning, för att jobba med grundläggande metodforskning inom området. Betydelsen av expertkunskap 

inom det här området är mycket stort för de forskningsverksamheter som omvandlas till bolagisering av 

läkemedelsutvecklingsprojekt och det riskerar att bli en utmaning i ljuset av de större läkemedelsföretagens 

minskning av antalet forskningsverksamheter Sverige. Vi har enskilda starka verksamheter med stor 

betydelse för Sverige, men det är inte tillräckligt för att erbjuda det indirekta lärande som tidigare förekom 

vid ett flertal ställen. I tillägg till detta kan vi konstatera att läkemedelsformulering blir allt mer 

mångfacetterat i och med den breddning som sker inom området i form av nya typer av läkemedel.  

 

De satsningar som gjorts inom ramen för Swedish Drug Delivery Forum är viktiga. De behöver dock 

förstärkas med insatser även i den tidigare fasen av läkemedelsutvecklingen. Kompetensförsörjningen i 

detta steg måste stärkas inom akademin för att tillsammans med industrin utveckla Sverige till ett fortsatt 

attraktivt land för internationella forskningsinvesteringar. Vid Uppsala universitet finns landets enda 

farmaceutiska fakultet som genom samarbeten med andra fakulteter, SciLifeLab Drug Discovery and 

Development Platform (DDD), Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) och de nya initiativen 

Genomic Medicine Sweden (GMS) och Testa Center har byggt upp unik kompetens inom alla delar av den 

akademiska läkemedelsutvecklingen. Forskarutbildningen vid fakulteten försörjer life science-sektorn med 

specialutbildade experter för utvecklingsprocessen mellan molekyl och fungerande läkemedel. Den 

komplexa och fragmenterade situation som många nystartade biotech och mindre läkemedelsbolag befinner 

sig i då det vill föra sina projekt mot klinik kräver kunnig personal, och en majoritet av fakultetens 

disputerade går till svenskt och internationellt näringsliv och bidrar till att optimera utvecklingsprocesserna. 

 

I tillägg till det som beskrivs ovan kännetecknas modern läkemedelsutveckling av utveckling av nya typer 

av terapeutiska små molekyler (”new modalities”),  alltfler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- 

och genterapi samt individualiserad läkemedelsbehandling. Snabb utveckling och innovation där helt nya 

tekniker och läkemedel når patienten går fort och kräver också parallell utveckling av ämnesområden som 

farmakogenetik, diagnostik, uppföljning av läkemedelsbehandlingar. En satsning behövs på nya 

kompetenser för läkemedelsutveckling inom detta område, t.ex. olika typer av biomarkörer för 

precisionsmedicin.   

 

Forskning av läkemedel i användning ska stärkas 
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Riktade forskningsmedel för återupprättande av forskning kring läkemedel i användning. 
 
Den forskning som rör användningen av läkemedel behöver stärkas. Forskningen som den statliga 
aktören Apoteket bekostade och drev har i princip försvunnit från Sverige i samband med 
omregleringen av apoteksmarknaden 2009 och behöver återupprättas. Felanvändning av läkemedel 
är en kostnad både i enskilda individers onödiga lidande och för utrymmet inom 
läkemedelsförmånen. Förutom att vara forskning kopplad till olika register som ger en typ av 
kunskap om läkemedelsanvändning behövs även annan typ av forskning inom området. Ett sådant 
forskningsområde är kring hur processer och arbetssätt inom olika delar av vårdkedjan kan 
förbättras, även benämnt som samhällsfarmaci.  
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I utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” lyftes förslaget att forskningsmedel som 
Vetenskapsrådet fördelar inom ämnesområdet farmaci skall tilldelas detta område. Samhällsfarmaci 
är en mångvetenskaplig disciplin som tvärsektoriellt forskar kring läkemedlens roll för individer, 
populationer, organisationer och samhälle och som nyttjar verktyg bland annat från epidemiologi, 
hälsoekonomi, psykologi, filosofi, sociologi och statistik. 
 

Antibiotika – Sveriges position inom området ska vara fortsatt stark såväl 
nationellt som internationellt 
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Sverige bör via Vetenskapsrådet ta ledarskapet och värdnationskapet för One Health AMR. 
• Fortsatt finansiering av EU-projektet ENABLE. 
• Nationellt forskningsinstitut för etablering av långsiktig spetsforskning kring AMR. 

 
Sveriges position inom området antibiotikaresistens ska ytterligare stärkas. Detta gäller såväl 
forskning kring nya substanser som diagnostik och hur man på bästa sätt använder befintliga 
antibiotika. Detta kräver även att regelverk och finansieringsmodeller för antibiotika behöver ses 
över. 
 
Som ett led i att fortsätta stärka Sveriges position inom området bör Sverige se till att det inom ramen 
för EU:s nya forskningsprogram Horizon Europe görs satsnings på antimikrobiell resistens (AMR) och 
att Sverige blir värdnation för att leda detta nya partnerskapsprogram. Detta gäller även One Health 
AMR, där Vetenskapsrådet kan ta Sveriges partnerskap med hjälp av ett politiskt ställningstagande. 
Enable är ytterligare ett viktigt internationellt samarbete vars arbete måste få fortsatt finansiering för 
att Sverige/EU ska få utväxling av den kunskap och infrastruktur som byggts upp.  
 
Utöver de viktiga internationella satsningarna som är helt nödvändiga bör Sverige även fortsätta 
satsa på nationella initiativ som PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) 
som är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt 
att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. För att minska 
antibiotikaresistensen finns det även fortsatt mycket viktigt arbete att göra genom 
kunskapsspridning, övervakning, diagnostik samt hygien. Vaccination är ytterligare ett mycket 
kraftfullt verktyg att förebygga infektion. Vaccinering ger minskad infektion och därigenom minskad 
antibiotikaanvändning som i sin tur rimligen leder till minskad resistens. 
 
Antibiotikaresistens är en enorm samhällsutmaning och ett hot mot den globala folkhälsan. Behovet 
av nya antibiotika är stort och svårigheten att få fram nya substanser i kombination med nuvarande 
incitamentsstruktur gör att industrins satsningar inom detta forskningsområde minskat. Mot 
bakgrund av detta anser Apotekarsocieteten att det, utöver övrig forskningsfinansiering, behövs ett 
nationellt forskningsinstitut för att långsiktigt bedriva strukturerad högklassig grundläggande 
forskning med tydligt uppsatta mål kopplade till såväl diagnostik, epidemiologi och nya substanser 
som kan utvecklas till nya antibiotika. 
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Forskning, utveckling och utbildning inom medicinteknik behöver stärkas  
 
Apotekarsocieteten föreslår 

• Forskning och utveckling inom medicinteknik behöver förstärkas.  
• Utbildning inom ämnesområdet medicinteknik bör ingå i alla vårdutbildningar. 

Många av de läkemedel som utvecklas idag och i framtiden kräver samtidigt framtagande av en 
medicinteknisk produkt för sin administrering eller annat.Skillnaden mot läkemedel är att 
medicintekniska produkter är mycket beroende av de kliniska metoder eller omständigheter som 
produkten används vid.  På motsvarande sätt som det behövs kunskap och forskning kring utveckling 
av läkemedel behövs detta även inom området medicinteknik. Apotekarsocieteten anser att mer 
kunskap behövs kring dessa processer och att detta ämnesområde bör stöttas på liknande sätt som vi 
beskriver för läkemedelsutveckling i avsnittet ”Långsiktig kompetensförsörjning inom 
läkemedelsutveckling” ovan. 
 
 
Stockholm den 31 oktober 2019 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Meyer    Birgitta Karpesjö 
VD Apotekarsocieteten   Kommunikationsansvarig 
karin.meyer@apotekarsocieteten.se  birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
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