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LIF – som representerar den forskande läkemedelsbranschen i Sverige – önskar träffa Dig i
din egenskap av särskild utredare av innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.
De forskande läkemedelsföretagen kännetecknas av många av de kvaliteter som regeringar
i de flesta länder efterfrågar när de vill utveckla sitt näringsliv. Hög produktivitet, med
många välutbildade och ett kraftigt bidrag till handelsbalansen, innebär att läkemedels- och
Life Science-företag – och deras investeringar – är attraktiva för många länder.
Läkemedelsbranschen i Sverige omsatte 2012 drygt 66 miljarder kronor, och svarar för
fem procent av den svenska exporten. Varje anställd i läkemedelsbranschen bidrar med 3,5
miljoner kronor i förädlingsvärde till Sveriges BNP. Läkemedelsbranschen sysselsätter en
stor andel av alla forskarutbildade i svenskt näringsliv. Dessvärre har antalet forskare i
branschen nästan halverats under de senaste fem åren, vilket är oroande. Detta – i kombination med en nedgång av antalet anställda i branschen i stort – leder på sikt till att möjligheterna att behålla och utveckla kompetens inom landet minskar.
Läkemedelsbranschen består av allt från stora globala företag med lång historia till små
nystartade företag med ett fåtal anställda. Variationen är en stor tillgång och tillsammans
utgör företagen en miljö för kreativitet och utveckling. Den innovativa miljön behöver en
kritisk massa för att kunna upprätthållas. Minskar läkemedelsbranschen i Sverige så minskar också förutsättningarna för att upprätthålla ett innovativt klimat. I detta sammanhang
kan det vara av särskilt intresse att nämna att IML är associerade till LIF. IML är branschorganisation för innovativa mindre och medelstora företag som forskar på läkemedel och
avancerade medicintekniska produkter. Gemensamt för medlemsföretagen i IML är att de
bedriver forskning och de är alla små och medelstora tillväxtföretag.
Utredningens direktiv berör i hög grad läkemedelsbranschens villkor. Vi vill särskilt peka
på några områden:
•

Det är centralt att villkoren för läkemedelsbranschen i Sverige är konkurrenskraftiga i jämförelse med andra länders. I många länder finns ett stort engagemang för
att skapa villkor för olika branscher som gör det attraktivt att förlägga verksamhet i
respektive land. Läkemedelsbranschen är en sådan bransch. Utredningens översyn
av ramvillkoren är därför av stor betydelse för branschens möjligheter att utvecklas
i Sverige.
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•

För läkemedelsföretagen är samverkan med hälso- och sjukvården av stor betydelse. Under senare år har möjligheterna till sådan samverkan försämrats. Utredaren ska se över möjligheterna till samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Hur hälso- och sjukvården bättre ska organisera samverkan med t.ex. läkemedelsföretagen är av stor betydelse för branschens framtid i Sverige.

•

keme els ransc en ar en l ng istoria av att a löst stora lsoutmaningar tt
upp rag ör utre aren r att anal sera oc l mna örslag p ur man kan ör ttra
mö lig eterna att utveckla lösningar p sam llsutmaningar genom innovation oc
entreprenörskap
i rar g rna i iskussionen om sam llsutmaningar r l kemedelsbranschen kan bidra och om hur samverkan kan utvecklas för att svara mot
nya hälsoutmaningar.

Generellt är de samhälleliga förutsättningarna och villkoren av avgörande betydelse för
möjligheterna att utveckla verksamheter såsom forskande läkemedelsföretag. Vi ser fram
emot utredningens resultat och hoppas att det kommer att medverka till att läkemedelsbranschen kan utvecklas och fortsätta att vara en nyckelindustri i Sverige.
Många av de deldirektiv som utredningen har berör LIF och medlemsföretagen. Här har vi
pekat på några. Vi är naturligtvis beredda att diskutera alla de frågor som utredaren ska
belysa. Vi står gärna till tjänst med att ta fram underlagsmaterial till utredningen. Vi ser
fram emot ett möte med utredningen, gärna någon gång under sensommaren 2015.
Med vänliga hälsningar

Anders Blanck
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