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Stockholm den 19 november 2014

Innovationsrådet – läkemedelsbranschen ställer sin kompetens
till förfogande
LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation, välkomnar regeringens intention att skapa ett Innovationsråd och uppskattar särskilt den tyngd som initiativet ges
genom att rådet ska ledas av statsministern. Vi är eniga med regeringen om att Sveriges
ekonomiska styrka i mångt och mycket kommer av att vi säljer framstående och innovativa
varor och tjänster på globala marknader, att vi investerar i kunskap och hälso-och sjukvård,
och en modern, aktiv och konkurrenskraftig näringspolitik.
LIF representerar drygt 80 medlemsföretag som tillsammans exporterar läkemedel till ett
värde av 56 miljarder kronor årligen, vilket gör branschen till Sveriges näst största exportbransch. Branschen genererar även ett förädlingsvärde som uppgår till 41 miljarder kronor,
vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges BNP. Våra företag investerar 10 miljarder
kronor per år i forskning och utveckling i Sverige och skapar 13 000 arbetstillfällen. Tillsammans med våra medlemsföretag har vi stora förväntningar på det nya Innovationsrådet,
inte minst vad gäller ett samverkansprogram för Life Science – en av Sveriges framtidsbranscher.
Innovation är grunden för den forskande läkemedelsbranschens framgång och fortlevnad,
varför detta är en nyckelkompetens i våra bolag. Vi vill härmed ställa vår kompetens till
förfogande och medverkar gärna i Innovationsrådets arbete, vilket vi ser som mycket viktigt för Sveriges framtida globala konkurrenskraft.
LIF har under lång tid verkat för ett konkurrenskraftigt och innovationsfrämjande Sverige,
både genom deltagande i nationella initiativ och samlingar och genom att delta i internationella sammanhang. Vi vill gärna framhålla några aspekter som enligt vår erfarenhet är
särskilt viktiga att beakta i Innovationsrådets arbete framgent.
Anlägg ett internationellt perspektiv med utgångspunkt i de förändrade förutsättningar som globalt företagande medför. De forskande företagen verkar i en värld med
knivskarp, global konkurrens. Många länder i världen vill vara ledande inom Life Science
och lägger stora resurser på att vara eller bli det. Samhällsvinsterna för de länder som
lyckas är stora. Förutom exportintäkter och kunskapsintensiva arbetstillfällen skapas en
hälso- och sjukvård i världsklass.
Läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag arbetar mot en global marknad och placerar sin verksamhet – inklusive forskning, utveckling och produktion – där företagsklimatet
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och förutsättningarna är de bästa. Små, medelstora och stora företag arbetar tillsammans i
nätverk och konsortier och är beroende av varandra samt av att förutsättningarna är de rätta
hela vägen från tidig akademisk forskning till dess att de färdiga produkterna når patienterna i vården. Ett Innovationsråd måste således verka för hela Life Science-sektorn i Sverige och inte bara för bolag som uppfattas som ”svenska”. Eftersom branschens affärsmodell för forskning och utveckling, men även generellt, är under förändring är det viktigt att
anlägga ett framåtriktat perspektiv och inte förlita sig på gamla lösningar.
Vikten av den inhemska marknaden och av en världsledande hälso- och sjukvård.
Innovation handlar om forskning och framtagande av nya produkter och metoder, men det
handlar även om användning av och efterfrågan på innovationerna. För Life Science-sektorn i Sverige är hälso- och sjukvården nyckeln. Vården behöver vara med i utvecklandet
av nya, innovativa behandlingsmetoder. Vården måste också vara en kravställare och nyfiken kund. För svenska företag som försöker etablera sig internationellt är det viktigt att
kunna visa upp att hemmamarknaden, den svenska vården, accepterar och använder deras
innovationer. Och för globala Life Science-företag är vårdens innovationsintresse en viktig
faktor när beslut fattas kring var verksamhet ska placeras och investeringar göras. Därför är
det viktigt att hälso- och sjukvården på ett tydligt sätt inkluderas i Innovationsrådets arbete.
Och därför är det viktigt att också frågor om den svenska marknaden ägnas uppmärksamhet.
Var konkreta. Svensk innovationspolitik och Life Science är i stora delar välutredd. Det
som nu behövs är konkreta åtgärder som ger Sverige ökad konkurrenskraft genom förbättrade strukturer, minskad byråkrati, ökad förutsägbarhet och bättre användning av resurser.
LIF medverkar gärna i och bidrar till Innovationsrådets arbete. Vi översänder redan nu två
skrifter som vi hoppas är relevanta och inspirerande för rådets arbete. Den ena är en Handlingsplan med 25 åtgärdsförslag för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science.
I den andra - ”Hälsa och Tillväxt: Samarbete för ett friskt Europa” - beskrivs den forskande
läkemedelsbranschens vision för en integrerad europeisk Life Science-strategi.
Vi ser fram emot en fortsatt diskussion kring Innovationsrådet och andra frågor.
Bästa hälsningar,

Anders Blanck
VD, LIF
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