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Läkemedelsindustriföreningen LIF, som är branschföreningen för forskande läkemedels-

företag i Sverige, har noterat att rubricerat utredningsbetänkande har remitterats och väljer 

att lämna synpunkter i de delar som direkt påverkar våra medlemsföretags verksamhet.  

 

Av utredningsdirektiven framgår att: ”Styrningen bör utformas så att den effektivt och 

ändamålsenligt stöder det i den forskningspolitiska propositionen angivna målet att Sverige 

ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande 

kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till 

samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de 

utmaningar samhället står inför, både nationellt och globalt.” Detta är ett ambitiöst mål som 

LIF till fullo stödjer.  

 

Utredningen konstaterar att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället rymmer en 

mycket stor spännvidd av aktiviteter. Den företagssamverkan som nämns är ”avgränsade 

forskningssamarbeten med enskilda företag eller uppdragsutbildning för en specifik 

personalgrupps konkreta kompetensbehov”. LIF anser att det är ett alltför smalt synsätt. De 

forskande läkemedelsföretagen och deras verksamhet i Sverige har - av flera anledningar 

inklusive kunskaps- och kompetensförsörjning, genomförande av forskning- och 

utvecklings(sam)arbete, innovationsupptag och konkurrenskraft - behov av en välutvecklad 

och systematisk samverkan med såväl lärosätena som hälso- och sjukvården. Detta ges också 

uttryck för i regeringens pågående arbete med en Life Science-strategi. Med anledning av 

ovanstående understryker LIF vikten av utredningens förslag att högskolans roll i det 

nationella innovationssystemet blir föremål för en särskild utredning. LIF anser att det är ett 

helt nödvändigt komplement till de nu lämnade förslagen.  

 

En sådan utredning bör även omfatta samverkan mellan lärosätena för att skapa den 

nödvändiga forskningsinfrastruktur som vi förväntar oss kommer att vara en tydlig del av 

den kommande Life Science-strategin. Det behöver även utredas hur denna 

forskningsinfrastruktur (inklusive redan befintliga strukturer och initiativ som exempelvis 

de nationella kvalitetsregistren, CAMP, Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab) på ett 

effektivt sätt ska kunna samarbeta med och nyttjas av företag, t.ex. genom effektiv 

avtalshantering och möjliggörande lagstiftning. Vidare bör en sådan utredning kartlägga 

behovet av att premiera samverkan och hur sådana incitament kan utformas för att bli 



effektiva. För att Sverige ska lyckas och vara attraktivt i den globala konkurrensen krävs ett 

universitetsväsende – inräknat universitetssjukhus och högskolor – som har ett interaktivt 

och öppet förhållningssätt gentemot näringslivet, liksom en långsiktig strategi och tillräcklig 

finansiering. Till dess att det finns ett sådant underlag ser LIF inte att det är möjligt att 

tillstyrka utredningens förslag att premiera samverkan genom att regeringen utformar 

särskilda satsningar där medel fördelas som direkta anslag efter en öppen utlysning och en 

transparent beredningsprocess. 

 

Den nu gällande forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets 

utmaningar och stärkt konkurrenskraft (2016/17:50) omfattar både forskning och 

innovation. Utredningen föreslår en samlad proposition för högre utbildning och forskning 

som lämnas en gång per mandatperiod. Det är oklart om det skulle innebära att högre 

utbildning blir ett tillägg till nuvarande inriktning eller om högre utbildning ska ersätta 

innovationsperspektivet. LIF ser att ett beslut om en ändrad inriktning bör tas först efter det 

att högskolans roll i det nationella innovationssystemet utretts. 

 

Sammanfattningsvis ser LIF att en särskild utredning av högskolans roll i det nationella 

innovationssystemet är en naturlig första åtgärd för att ta vidare punkt 6. Forskning och 

infrastrukturer i regeringens arbete med Life Science-strategin, som gemensamt av de tre 

statsråden Baylan, Ernkrans och Hallengren presenterades den 10 juni 2019 i debattartikel i 

Dagens Medicin.  
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