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Remissvar: Strategi för innovation – Innovationer för en modern 
Stockholmsregion  

Diarienummer RS 2019-0672 

 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF har den 21 oktober 2019 beretts möjlighet att inkomma 

med synpunkter på Region Stockholms förslag till innovationsstrategi.  

 

LIF delar uppfattningen att innovation skapar nytta genom att - utifrån verksamhetsbaserade 

behov - tillämpa de landvinningar som uppstår genom forskning och utveckling. LIF delar 

även uppfattningen att värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé som - 

förutom att ge ekonomiska, sociala och miljömässiga värden - också kan bidra till regional 

utveckling genom extern forskningsfinansiering och etablering av företag i regionen.  

 

LIF föreslår mot denna bakgrund att det bör tydliggöras ytterligare hur strategin för 

innovation även kan ge förutsättningar för regional utveckling. Läkemedelsindustrin har 

cirka 11 400 anställda i Sverigei och räknar man in hela Life Science-sektorn omfattar den 

enligt regeringens Life Science-strategi 42 000 anställda i 3 000 företag. Varje anställd inom 

läkemedelsbranschen bidrar med närmare 2,5 miljoner kronor till BNP, vilket är 3 gånger 

mer än genomsnittet för andra industrisektorer.  

 

Det är bland nya innovativa företag med ursprung i en stark akademisk forskningsmiljö som 

läkemedelsföretagen i stor utsträckning finner framtida samarbetspartners. Läke-

medelsindustrin tillför 11,4 miljarder kronor i extern forskningsinvestering i Sverigeii och 

resultatet från forskningssamarbetet bidrar med 82 miljarder kronor till Sveriges handels-

balans genom export av läkemedel tillverkade i Sverigeiii. Tillskottet till exporten utgjorde 6 

procent av den samlade exporten 2018 vilket ger över 40 miljarder kronor i handelsöverskott. 

En betydande del av all denna verksamhet finns i Stockholmsregionen och LIF ser att Region 

Stockholm behöver göra riktade insatser för att behålla och utveckla de förutsättningar som 

attraherar läkemedelsföretagens verksamhet till Sverige. 
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Innovationsarbete är av strategisk betydelse för att hantera de ekonomiska utmaningarna i 

regionens hälso- och sjukvård. Den uttalade ambitionen att öka systematiken i det interna 

innovationssamarbetet är också av vikt för att utveckla förmågan att samverka med 

näringslivet. LIF föreslår mot denna bakgrund att regionen bör överväga strategiskt riktade 

resurstillskott till valda verksamheter för att stärka innovationsarbetet och hantera de 

prioriteringsutmaningar som kan uppstå när verksamheterna har att avsätta egna resurser för 

att stödja utveckling, innovation och förnyelse. Vidare bör det tydliggöras på vilket sätt 

verksamheterna kommer att stödjas i innovationsarbete och i uppföljningen av strategin. 

 

En attraktiv samverkanspartner 

 

Ett mer samlat ansvar för innovationsarbetet skapar möjlighet att utveckla samverkan med 

läkemedelsföretagen under förutsättning att det finns tillräckligt med stöd, erfarenhet och 

resurser. Utan dessa förutsättningar kan organisatoriska flaskhalsar uppstå med följden att 

samverkan i realiteten försvåras. LIF ser en utveckling där områdena läkemedel, hälsodata 

och diagnostik blir allt mer sammanlänkade. Det innebär att modeller för samverkan också 

bör innefatta strategier för flerpartssamverkan. LIF noterar med tillfredställelse den modell 

som redovisas under kapitel 1.3 i förslaget. Det verksamhetsansvar som varje nämnd och 

bolag föreslås få bör kompletteras med en tydligare beskrivning av hur externa föreslag om 

innovationsarbete kommer att hanteras, dvs någon slags gemensam mottagarmodell för 

externa förslag.  

 

Innovation för att stärka vårdverksamheternas resultatuppföljning ligger i linje med 

inriktningen på utvecklingen av digital teknik och arbetsprocesser. Region Stockholm har 

här möjlighet att bli den region som går före för att skapa den infrastruktur som behövs för 

att patienter ska kunna få tillgång till läkemedel som godkänts med villkor på uppföljning.   

 

LIF välkomnar förslagen att inrätta testmiljöer och vill särskilt lyfta fram möjligheter för 

regional tillväxt. Ambitionen att etablera en långsiktig verksamhet bör innefatta flexibla 

modeller för finansiering och en strategisk inriktning som gör testbäddsprojekt skalbara och 

kanske också ”avknoppningsbara”. En sådan ambition kan stödjas genom innovations-

strategin och därmed bidrar till regional utveckling. 

 

Genom att koppla denna strategi för innovation till strategin för inköp och upphandling kan 

de möjligheter som ges inom innovationsupphandling utvecklas. Denna möjlighet har lyfts 

fram under ett antal år samtidigt som LIF kan notera att upphandling av läkemedel inte 

utvecklats nämnvärt. Inom vissa sjukdomsområden bör det finnas möjlighet att tillsammans 

utveckla idéer runt innovationsupphandling av läkemedel i kombination med tjänster. 

Kopplat till det kan avtalsutformning och ersättningsmodeller utvecklas genom ett uttalat 

uppdrag till det föreslagna innovationsrådet. 
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Förverkligande av strategin 

 

LIF noterar med tillfredställelse att strategin för innovation ska följa Region Stockholms-

modell för styrning, ledning och uppföljning och följas genom Region Stockholms årliga 

bokslut. 

 
Med vänliga hälsningar 

 

Läkemedelsindustriföreningen 

 
 

Anders Blanck 

Generalsekreterare 
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