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Förord
Region Skåne ser utvecklingen av Life Science sektorn i regionen som en viktig komponent i
hälso- och sjukvårdens framtida utveckling. Life Science sektorn har länge varit framträdande
i Skåne med företag såsom AstraZeneca, Gambro (numera Baxter), Probi. Flera av dessa
företag har tillsammans med den excellenta forskningen som bedrivits i regionen, bidragit
med livsavgörande innovationer. Exempelvis kan Skåne stoltsera med innovationer så som
ultraljudet, dialys, proviva, mfl.
Den strukturomvandlingen inom Life Science sektorn som nu sker på global nivå ger givetvis
återverkningar ner på lokal nivå världen över. Framför allt de stora läkemedelsföretagen
väljer i ökad utsträckning att koncentrera sina egna forskningsverksamheter till några få
platser och bygger samtidigt ut sina nätverk mot intressanta forskningsmiljöer för att på så vis
säkra kunskap till sina projekt. I Sverige är exemplet AstraZeneca, som har valt att
koncentrera sin verksamhet till ett fåtal platser i runtom i världen, med resultatet att företagets
sites stängdes ner i Lund och Södertälje. I Skåne agerade privata och offentliga aktörer snabbt
när beskedet om nedläggning kom och ett koncept togs fram för hur företagets
forskningsanläggning i Lund skulle kunna bli basen för en bred regional samverkanssatsning
inom livsvetenskap. Idén till Medicon Village var född. Framväxten av Medicon Village är ett
exempel på aktörernas förmåga i Skåne att agera tillsammans för att skapa de viktiga
förutsättningarna för regionens utveckling.
För att kunna påverkar förutsättningarna för framtidens Life Science har Region Skåne tagit
fram en Life Science strategi vilken ger riktningen för hur Region Skåne ska agera både i ett
kortsiktigt (de närmsta fem åren) och ett långsiktigt perspektiv (fram till 2030). Med strategin
som grund avser Region Skåne att vara en viktig nod i svensk life science och utveckla sin
globala position som del av Medicon Valley.
Framtagandet av Region Skånes life science strategi har involverat representanter från hälsooch sjukvården, regional utveckling och forskning- och utveckling. En samsyn och tätare
samverkan mellan dessa tre delar av organisationen är en viktig del i att nå strategins vision
att vara En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som
hävstång, för snabb tillväxt och innovation inom Life Science- industrin.
Strategiarbetet har letts av Marie-Louise Eriksson, Avdelningen för regional utveckling och
Hannie Lundgren, Enheten för FoU. Strategiprocessen genomfördes under 2014 och som
processtöd anlitades PwC. I strategiprocessen har representanter från akademi och näringsliv
involverats för att fånga in deras perspektiv för life science sektorns utvecklingspotential i
Skåne.

Jonas Rastad, Regiondirektör, Region Skåne
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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs Life Science-strategin för Region Skåne som organisation. Strategins
utvecklingsprocess inleddes 2014 som svar på en rad strukturella förändringar som
observerats i Sverige och Skåne i fråga om Life Science, i syfte att göra det möjligt för
Region Skåne att bättre bidra till att stärka Skånes Life Science-kapacitet och
konkurrenskraft. Avsnitt 1 – ”Processens inramning” – beskriver syfte, omfattning och
metoder som använts för denna strategiska process, där arbetet delats in i tre faser –
”Consider”, ”Calibrate” och ”Commit” – vilka innefattar en omfattande analys av befintliga
strategiska dokument och data, samt engagemang med olika aktörer inom det regionala
innovationssystemet via tre workshops som genomfördes under två månader för att inhämta
ytterligare synpunkter och insikter.
Syftet med del 2 – ”Consider” – är att avgöra vilka möjligheter som finns inom Life Science
genom nuvarande trender, och om nuvarande förmåga och utmaningar inom Skåne skulle
möjliggöra för Life Science-aktörer i Skåne att både kapitalisera på dessa möjligheter och
möta de specifika hälsoutmaningar som Skånes invånare har genom regionens Life Scienceerbjudanden. Avsnittet inleds med en översikt över viktiga trender som påverkar Life
Science-sektorn som helhet. Dessa trender är globala megatrender såsom demografiska
förändringar och livsstilsförändringar, individualisering och teknologiska genombrott, men
även branschspecifika trender som ökad betoning på kostnadskontroll inom vård, övergång
till värdebaserad sjukvård, skiftet från hälso- och vård till välbefinnande, samt ökningen av
individualiserad behandling s.k. ”personalised medicine”. Därefter beskrivs de specifika
hälsoproblem som Skånes invånare står inför, såsom hälsorelaterade frågor som berör både
den åldrande och den unga befolkningen inom regionen; häribland kroniska sjukdomar och
cancer. Efter detta beskrivs analysen av Skåne utifrån dess kärnkompetens och dess
utmaningar inom Life Science. Denna SWOT-analys visar att Skåne har en del starka sidor
som t.ex. stark forskning, MAX IV och ESS som unika regionala tillgångar, etablerade,
mogna kluster i världsklass inom IKT och livsmedel samt företag inom
läkemedelsforskning/leverans och medicintekniska produkter. I skärningspunkten mellan Life
Science, IKT och livsmedel, finns nya möjligheter att ta itu med frågor som digital hälsa,
funktionella livsmedel och olika aspekter av välbefinnande i patientens behandlingsväg,
tillsammans med möjligheten att positionera sig som en ledande plats för kliniska tester
genom att göra sitt sjukvårdssystem än mer tillgängligt för externa partners. Men Skåne står
också inför ett antal svaga sidor, som till exempel brist på och begränsad tillgång till
riskkapital, svag kommersialisering av forskning och idéer, brist på incitament, struktur och
utrymme inom det regionala sjukvårdssystemet för klinisk forskning och testning, ett
ineffektivt innovationsstödssystem och ett oklart regionalt varumärke. Detta förvärras
ytterligare av hot som dalande kompetens och färdigheter inom Skåne, en avtagande hastighet
av integrationen inom Öresundsregionen och systemisk rigiditet inför förändring.
Med utgångspunkt i det aktuella läget i de frågor som behandlades i avsnitt 2, fortsätter
avsnitt 3 – ”Calibrate” – med att kartlägga de vägvalsfrågor kring vilka beslut behöver fattas
för att få fram en tydlig Life Science-strategi för Region Skåne. Detta inbegriper för det första
förståelsen att för att Life Science-sektorn i Skåne ska kunna åtnjuta konkurrenskraftig och
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hållbar tillväxt, så måste den stå på tre ben – kommersialisering, forskning och sjukvård. Och
därmed måste strategin finna rätt balans i fråga om fokus och resursfördelning mellan de tre
benen. För det andra, om regionen ska dra nytta av sin nuvarande kapacitet (hanterad och
utvärderad enligt traditionella mått) och samtidigt positionera sig för framtiden (dvs. öka de
tvärsektoriella lösningarna inom regionen), vilka Life Science-relaterade områden (som kan
grupperas efter terapiområden, teknik/metod eller utmaningsområden) bör regionen då
fokusera på? För det tredje, när fokusområden väl är valda måste Region Skåne överväga
vilka strategiska allianser som är avgörande för att framgång ska uppnås inom dessa områden.
Utöver dessa vägvalsfrågor finns det även ett antal nyckelfaktorer som kommer att bidra till
en framgångsrik Life Science-sektor, till exempel att det finns medel och
finansieringsmekanismer, ett gott rykte, en risktolerant kultur, tillgänglighet till erfarenhet av
företagande/mentorskap för att omsätta idéer i affärsplaner och vidare i nystartade företag, att
kommersiell kompetens finns för att utveckla nystartade företag till utvecklade bolag,
anpassning av målen mellan offentliga och privata aktörer samt en hög kvalitet på både
utförande och hastighet i den regionala Life Science-strategin.
Efter att i avsnitt 3 ha beaktat de tendenser som påverkar det sammanhang där Skåne finns,
regionens unika profil i termer av dess funktioner och utmaningar samt de olika vägvalsfrågor
som skulle tjäna till att fastställa vilken riktning som Region Skåne bör ta i termer av Life
Science, beskriver avsnitt 4 – ”Commit” – Life Science-strategin för Region Skåne, vilken
ska fokusera på att bygga på Skånes styrkor, tillvarata nya möjligheter och framför allt
förbättra livet för medborgare och patienter i form av bättre hälsa och välbefinnande. Ur ett
Life Science-perspektiv är således visionen för Skåne att bli ”den mest attraktiva regionen i
Europa för utvecklingen av lösningar för en bättre hälsa till 2030”. För Region Skåne som
organisation är sedan visionen när det gäller Life Science att vara ”en ledare för regionala
innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som hävstång, för snabb tillväxt och
innovation inom Life Science-industrin”. Region Skåne förbinder sig att uppfylla detta genom
att vara ”en smidig och effektiv organisation som tar tillvara på alla möjligheter och skapar
goda förutsättningar för Life Science-intressenter”.
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Skåne
(territorium)

Region Skåne
(organisation)

VISION

VISION

Den mest attraktiva regionen i
Europa för utveckling av lösningar
för bättre hälsa
till 2030

En ledare för regionala
innovationsinsatser, med hälsooch sjukvården som hävstång för
snabb tillväxt och innovation inom
Life Science-industrin

Friska
medborgare

MISSION

Friska
företag

En smidig och effektiv organisation
som tar tillvara på alla möjligheter
och skapar goda förutsättningar för
Life Science-intressenter

Friskt
innovationssystem

Utifrån den analys som utförts i de tidigare avsnitten och baserat på information från berörda
intressenter i regionen, har vi identifierat följande fokusområden som kommer att hjälpa
regionen att uppnå sin vision: mervärdesmat eller s.k. functional food, individualiserad
behandling s.k. personalised medicine, och e-hälsa, med prevention som ett nyckelperspektiv
för alla tre områdena. Dessa fokusområden drar nytta av Skånes värdeproposition, tar itu med
regionens hälsoutmaningar, och har en betydande nuvarande eller framtida marknad kopplad
till trender och relaterade möjligheter.
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Valda fokusområden
Frågor

Lösningar

Skånes
värdeproposition

Möjliggörande
sektorer

Livsmedelskluster

Livsmedel

MAX IV & ESS

Materialvetenskap1

Stark nanoforskning

Nanoteknik &
nanovetenskap

Demografiska och
livsstilsförändringar
Åldrande + Ung
befolkning

Mervärdesmat

Individualisering

Teknologiska
genombrott
Ökad tonvikt på
kostnadskontroll
inom vården
Värdebaserad hälsooch sjukvård
Skifte från sjukvård
till välbefinnande

Prevention  Personlig hälsa

Branschspecifika trender

Globala megatrender

Viktiga drivkrafter /
trender

Hanterandet av
kroniska sjukdomar
 Hjärt-kärlsjukdom,
KOL, diabetes, stroke

Cancer
 Förväntad
fördubbling av
cancerfall till år 2030

Individualiserad
behandling
Biobank och patient- /
kvalitetsregister

IKT & Big Data
IKT-kluster

e-hälsa
Stark medicinsk
forskning

Individualiserad
behandling

1

Inkluderar ett medicinskt
segment (Biomaterials)

HoS- &
LS-stödorganisationer

Okända sektorer

Vi menar också att för att de valda fokusområdena ska lyckas, så skulle det vara viktigt att
stärka kontaktytorna mellan Life Science och de möjliggörande nyckelsektorerna livsmedel,
materialvetenskap, nanoteknik/nanovetenskap och IKT. Dessutom tror vi att följande värden
(det som motiverar vårt beteende) och perspektiv (hur vi ser på vårt arbete och på varandra) är
centralt och avgörande för vad vi som Region Skåne kan uppnå:

Värderingar

En tjänande
och
samarbetande
inställning
(Att arbeta för
varandras
framgångar)

Åtgärdsbaserat
lärande
(Rapid
prototyping,
utförande och
lärande)

Öppenhet
(Öppenhet i dialog)

Flexibilitet

Långsiktigt

Perspektiv

(Investeringar &
lönsamhet)

Framtidsinriktat
(Mod att föreställa
sig framtiden för
Life Science & att
ta risker)

Glokalt
(Skåne och
världen)

”Mellanrummet”
(X-division, sektor
/ bransch /
disciplin /
organisation /
land)

För att säkerställa att vi uppnår önskade resultat från vår interna Life Science-strategi har vi
identifierat tolv åtgärdspunkter för genomförandet, med tanke på vad Region Skåne som
organisation realistiskt och praktiskt kan driva och underlätta. Dessa åtgärdspunkter kan
sammanfattas enligt följande:
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Grundförutsättningar
Säkerställa framtida kompetens och locka talanger
1. Utveckla regional kompetens.
2. Aktivt locka talanger.
Öka tillgången till regionala resurser
3. Öka tillgången till regional infrastruktur.
4. Utveckla infrastruktur och tjänsteplattformar.
Öka tillgången till finansiering
5. Samordna och öka finansieringsmöjligheterna i Skåne.
6. Ökning av medfinansieringen inom Region Skånes hälso- och sjukvård.
Innovationssystem
Utveckla ett effektivt och hållbart innovationssystem för Life Science
7. Utöka FoU-investeringar inom utvalda fokusområden.
8. Förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga och kapacitet att satsa på innovation inom
Life Science.
9. Stärka det innovationsstödjande systemets förmåga och kapacitet på fokusområdena.

Varumärkesbyggande och kommunikation
10. Skapa en tydlig varumärkesstrategi som kommunicerar Skånes unika värdeerbjudande
på nationell, europeisk och internationell nivå.
11. Kommunicera Region Skånes vision, uppdrag och roll inom Life Science i Skåne.
12. Anpassa innovativa miljöer och klargöra innovationsekosystemet.
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1 Processens inramning
1.1 INTRODUKTION

Under 2009 enades Region Skåne/Näringsliv Skåne, tillsammans med flera andra aktörer i det
skånska innovationssystemet, om en utmanande vision att bli Europas mest innovativa region
år 2020. Flera indexmätningar och studier indikerar att Skåne också har en reell möjlighet att
uppfylla denna vision. För att skapa en ökad innovationsförmåga behöver aktörerna i regionen
bland annat förbättra koordineringen av sina insatser. Life Science-branschen har länge varit
en tongivande bransch i Skåne och Öresundsområdet, vilka tillsammans utgör Medicon
Valley – en av flera globala innovationshubbar. Samtidigt genomgår branschen en
strukturomvandling, vilket märks genom intern koncentration av FoU till ett färre antal
”centraler/hubbar” inom Life Science-företagen, vilket Skåne bland annat har erfarit genom
nedläggningen av AstraZeneca i Lund. Mot denna bakgrund ser nu Region Skåne ett behov av
att utveckla en intern strategi för hur organisationen kan/bör utveckla sina egna resurser och
det stöd man ger till externa parter i innovationssystemet, för att på så vis bidra till att öka
konkurrenskraften hos Life Science-företagen i Skåne och göra Skåne till en attraktiv plats för
Life Science-branschen i ett globalt perspektiv. Aspekter som ska beröras är t.ex. FoUsatsningar framåt, näringslivets behov av stöd/insatser och utvecklingsmöjligheter,
kompetensbehov, samt ökad effektivitet i den del av innovationssystemet som riktar sig till
Life Science.
Med ovanstående i åtanke har PwC anlitats som konsulter för att leda den strategiska
processen i nära samarbete med Region Skåne, med inspel från viktiga representanter från
Näringsliv Skåne, Enheten för FoU och vårdorganisationen.
1.2 MÅL OCH OMFATTNING

Syftet med denna process är att utveckla en intern Life Science-strategi för Region Skåne som
organisation, vilken ska omfatta:





En vision för 2030,
Mål med mätbara indikatorer för att utvärdera måluppfyllelse,
En handlingsplan som Region Skåne kan genomföra inom fem år, och
Identifierade nyckelvärderingar och perspektiv som är viktiga för att forma kulturen inom
organisationen för att uppnå uppsatta mål och realisera handlingsplanen.

Omfattningen av detta uppdrag definieras som en intern organisationsstrategi för Region
Skåne. Med tanke på att Region Skåne är en politisk organisation som finns till för att serva
regionen och dess medborgare, är det oundvikligt att denna strategiska process också väger in
en territoriell syn på regionens strategi för Life Science, vilken ännu inte finns. Följaktligen
innefattar processen samråd med olika intressenter från regionen inom flera olika helix,
(universitet, forskningsorganisationer, näringslivet, investerare, hybridorganisationer, etc.) för
att få deras synpunkter på vad som är avgörande för att stärka Skånes Life Science-kapacitet
och konkurrenskraft.
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1.3 METOD
Processen har antagit en bottom-up och top-down strategi, vilken kombinerade analys av tillgängliga data
tillsammans med riktade diskussioner med viktiga interna och externa intressenter, över tre workshops. Målet var att
identifiera möjligheter för regionen och utveckla en sammanhållen strategi och motsvarande handlingsplan, vars
syfte är att placera regionen på världskartan i konkurrenshänseende. Att involvera och engagera viktiga aktörer i
processen innebär en ökad förankring, legitimitet och förståelse för strategin och handlingsplanen, samt ökat stöd i
genomförandeprocessen. Under hela denna process har PwC haft ett nära samarbete med Region Skåne för att tolka
befintlig information samt identifiera de viktigaste intressenterna som skulle bjudas in till workshoparna. Dessutom
bjöds experter in för att ge ytterligare kunskap under dessa övningar, t.ex. Anna Sandström från VINNOVA, som
presenterade den senaste VINNOVA-studien om Life Science i Sverige, med titeln ”Globala trender, lokala effekter”,
med ett särskilt fokus på Skåne. En annan inbjuden expert var PwC:s Global Innovation Leader, Laurent Probst,
som delade med sig av de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas genomföra en regional Life Sciences-strategi.
Processen har skett i tre steg (se

Figur 1):
1. Consider – ”Var är vi?”: I detta skede försökte vi bland annat förstå: Vilka är några
av de viktigaste globala trenderna som påverkar Life Science-industrin i dag? Vilka är
Skånes styrkor och möjligheter, dess fokus i dag, och varför? Detta åstadkoms genom
en gemensam analys baserad på existerande material från Region Skåne, kompletterat
med inspel från den första workshopen som genomfördes den 16 maj 2014 med cirka
30 deltagare och som fungerade som en plattform för att validera våra resultat och
samla relevanta insikter från Region Skånes viktiga externa intressenter. Detta
inkluderade brainstorming och att uppdatera den SWOT-analys som ursprungligen
sammanställts från befintliga analysdokument.
2. Calibrate – ”Vart vill vi ta oss?”: Målet i detta skede var att börja skapa en vision
och en strategisk inriktning för Region Skåne. Detta åstadkoms genom att först tolka
befintliga policydokument kring regionens inriktning och genom att genomföra en
andra workshop den 13 juni 2014 med externa intressenter för att få deras inspel.
Workshopen, som hade cirka 50 deltagare, fokuserade på tre huvudövningar:
 Att prioritera de bästa två styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten som
regionen står inför (med inspiration från SWOT-analysen som genomfördes
under ”Consider”-fasen), vilket skulle peka ut de viktigaste områdena för
Region Skåne att ta itu med;
 Identifiera två fokusområden inom Life Science som Skåne kan vara
internationellt konkurrenskraftigt inom, med hänsyn till den aktuella
kapaciteten inom forskning, sjukvård och kommersialisering, samt viktiga
strategiska allianser utanför Skåne som bör utvecklas eller skapas för att ge
dessa utvalda fokusområden skjuts; och
 Att ge förslag på vad Region Skånes vision och värderingar bör innehålla, samt
att ge ett första bidrag till ett förslag på en lista av kritiska åtgärder.
3. Commit – ”Hur kommer vi dit?”: Processen kulminerade i en tredje workshop som
hölls den 25 juni med cirka 50 deltagare. Syftet med denna avslutande workshop var
att presentera resultaten från det första och andra seminariet, samt att få förslag på en
handlingsplan med stark legitimitet och delägande från de deltagande aktörerna. Med
stöd av den analys och de inspel som erhållits under ”Calibrate”-fasen, utvecklade vi
10

en första ram där vi sammanfogade trender, frågor, lösningar inom Life Science
(fokusområden), den regionala kapaciteten (Skånes värdeerbjudande) och
möjliggörande sektorer, som sedan delades och diskuterades under workshopen. Efter
detta genomförde vi en övning där vi bad workshopdeltagarna att föreslå konkreta
åtgärder som Region Skåne kan ta ledningen för under genomförandet, med
beskrivningar av vilken funktion inom Region Skåne som bör ansvara för åtgärden,
vilka de viktiga intressenterna utanför Region Skåne är som skulle ha stor inverkan på
det framgångsrika genomförandet av åtgärden, önskad effekt, nyckeltal, samt tidssatta
milstolpar. Vi bad sedan deltagarna att ytterligare rangordna dessa åtgärdspunkter
efter betydelse för regionen. Dessa resultat presenteras i bilagorna.

”Consider”
• Vilka är de globala LStrenderna?
Vilka trender är relevanta
för Skåne?

Trender

”Calibrate”
• Vilket typ av fokus bör
Skåne ha?
Är detta kopplat till vår
nuvarande kapacitet?

• Vilken är den rätta
balansen för regionen?

• Vilken är Skånes
nuvarande position inom
LS? Vilken är dess riktning
och hastighet för att
komma dit?

Skånes
kapacitet

• Vilka är Skånes styrkor,
svagheter, möjligheter och
hot?

• Överensstämmer det med resultaten av de två första
workshoparna?

Balans
mellan
forskning,
HoS och
kommersiell
inriktning

Fokusområden
Life Science

Relationsstrategier

Skånes
position

”Commit”

Strategiska
aktörer i det
regionala
innovationssystemet
• Vilka är de viktigaste
aktörerna i varje segment?

• Hur ska Region
Skåne
positionera sig i
förhållande till
andra aktörer?

Strategiska
allianser i
Öresund,
Sverige, etc.
• Hur ska Skåne positionera
sig i förhållande till
Öresund, Sverige,
Skandinavien, etc?
• Med vilka städer / länder
bör strategiska allianser
ingås?

Figur 1: Consider, Calibrate, Commit
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Finjustera
strategin

• Vilka är de
prioriterade
åtgärderna
som måste
påbörjas i
morgon?

Nyckeltal

• Hur ska de
prioriterade
åtgärdernas
genomslag
mätas och
utvärderas?

Åtgärder

• Vilka är de
viktigaste
frågorna /
hindren som
måste
övervinnas?

Ägare

• Vem äger och är
ansvarig (kan
ställas till svars)
för varje
prioriterad åtgärd?
• Interna och
externa
intressenters roller

2 ”Consider” – Analys
I det här avsnittet ska vi titta på ett antal nyckeltrender för att förstå den kontext som regionen
befinner sig i idag. Vi ska även undersöka de specifika förmågor som regionen kan dra nytta
av och de frågor som måste hanteras.
2.1 VIKTIGA TRENDER

Vi har identifierat ett antal viktiga globala trender som har särskilda konsekvenser för Life
Science-sektorn regionalt. Dessa inkluderar globala megatrender såsom demografiska
förändringar och livsstilsförändringar, individualisering och teknologiska genombrott samt
branschspecifika trender som ökad betoning på kostnadskontroll t.ex. inom vården, övergång
till värdebaserad hälso- och sjukvård, skiftet från vård till välbefinnande och ökningen av
individualiserad behandling (personalised medicine). Vi ser också andra trender som påverkar
Life Science-sektorn som helhet, till exempel patentfrågor (som rör ”patent cliff”, dvs. patent
som går ut), förskjutningen av FoU-fokus bland läkemedelsföretagen mot läkemedel för
nischade sjukdomar, ökad in-licensiering av läkemedel av läkemedelsföretag från
bioteknikbolag (kopplat till trenden att minimera risken med intern FoU) etc. Här har vi dock
valt att fokusera på de tendenser som leder till möjligheter som är särskilt relevanta för Skåne.
Demografiska och livsstilsförändringar
Andelen av världens befolkning i åldern 60 år eller äldre kommer att öka från 10 % år 2000
till 21 % år 2050 1 , och åldrande befolkningar i både utvecklingsländer och utvecklade
marknader driver på ökningar i sjukvårdsutgifterna. Dessutom beräknas antalet
”medelklasskonsumenter” – definierat som de med en årsinkomst på mellan 6.000 och 30.000
$ (PPP) – öka från 1,7 till 3,6 miljarder 2025 2 . Den växande medelklassens betydande
köpkraft och tillgång till förbättrad infrastruktur och bättre kost, förändringen i levnadsvanor
– inklusive mer stillasittande livsstil kopplat till fetma och ökad sockerkonsumtion – bidrar
till en betydande förändring i sjukdomsmönster mot icke smittsamma3 och livsstilsrelaterade
sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer. Faktum är att Världshälsoorganisationen
förutspår att de icke smittsamma sjukdomarna år 2020 kommer att stå för 44 miljoner dödsfall
per år, vilket är 15 % fler än 2010.4
Teknologiska genombrott
Digital (särskilt mobil) teknik och tillgång till denna accelererar i snabb takt i både
tillväxtmarknader och i mogna marknader. Den ökande rollen som sociala medier spelar leder
till ökat behov av bättre medicinsk information tillsammans med läkemedelsinformation.
Samtidigt finns det en ökande efterfrågan på digitala hälsolösningar som är mer omfattande

1

Källa: UN report World Population Ageing 1950-2050.
Källa: Goldman Sachs, ’The Power of the Purse: Gender Equality and Middle-Class Spending’ (5 aug 2009).
3
Icke smittsamma sjukdomar är sjukdomar som inte sprids från person till person.
4
Källa: World Health Organisation, Global status report on noncommunicable diseases 2010 (apr 2011), s. 9.
2
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och systematiska i motsats till den nuvarande produkt- eller tjänstespecifika och linjära
metoden. Tillgången till ”Big Data” ger också en bättre förståelse för sjukdomars
epidemiologi, förmåga att identifiera avsteg etc., vilket möjliggör samarbete på ett mer
praktiskt sätt och i mycket större skala, samtidigt som det även innebär utmaningar när det
gäller integritet och reglering. Omvälvande teknik såsom 3D-utskrifter kan också tjäna till att
revolutionera branschen.
Individualisering
Bättre tillgång till information genom teknik parat med högre förväntningar på servicegrad
innebär att den genomsnittliga medborgaren och konsumenten kräver fler produkter och
tjänster som uppfyller deras unika individuella behov, profiler och bekvämlighetsnivåer.
Medan banker och reseindustrin har mött denna förändring under de senaste två decennierna
med mobila banktjänster och resebokningstjänster med realtidsprissättning, har sjukvården
och Life Science-sektorn först nyligen börjat ta itu med denna förskjutning mot
personalisering av behandling och läkemedel.
Ökad tonvikt på kostnadskontroll inom vården
Sjukvårdsutgifterna som andel av bruttonationalprodukten (BNP) stiger i alla länder och i alla
inkomstklasser, men ökningen är störst i de mogna marknaderna (se Figur 2). Tillsammans
med ett ekonomiskt klimat av instabilitet och budgetåtstramning innebär det att
sjukvårdsbetalarna är mer försiktiga med vad de spenderar sina redan begränsade budgetar på.
Viljan att dämpa stigande sjukvårdskostnader driver således trenderna i de följande avsnitten
(nedan) med avseende på värdebaserad upphandling, förskjutning mot förebyggande aspekter
av hälso- och sjukvård och individualiserad behandling (personalised medicine).
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Källa: Världsbanken och PwC:s analys

Figur 2: Sjukvårdskostnader förbrukar en större andel av BNP i rika och fattiga länder 5

Skifte mot värdebaserad hälso- och sjukvård
Historiskt sett har läkemedelstillverkare sålt sina produkter till priser som de själva satt, med
rabatter för volym. Men övergången från styckespriser till värdebaserad hälso- och sjukvård

5

Låginkomstländer: Afghanistan, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken,
Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kambodja, Kenya, Komorerna, Kongo-Kinshasa,
Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Nordkorea, Rwanda, Sierra Leone,
Somalia, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Togo, Uganda, Zimbabwe
Medelinkomstländer: Albanien, Algeriet, Amerikanska Samoa, Angola, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan,
Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Colombia, KongoBrazzaville, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador,
Elfenbenskusten, Fiji, Filippinerna, Gabon, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Kamerun, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Kiribati,
Kosovo, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Libyen, Makedonien (FYROM), Malaysia, Maldiverna, Marocko,
Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Namibia,
Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, RB i Venezuela, Rumänien,
Salomonöarna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sydafrika, Sydsudan, Sri Lanka,
St Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Sudan, Surinam, Swaziland, Syrien, Thailand, Tonga, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Vitryssland, Västbanken och
Gaza, Zambia, Östtimor
Höginkomstländer: Andorra, Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgien,
Bermuda, Brunei, Caymanöarna, Chile, Curacao, Cypern, Danmark, Ekvatorialguinea, Estland, Finland,
Frankrike, Franska Polynesien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Grekland, Grönland, Guam, Hong Kong,
Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Jungfruöarna (US), Kanada, Kanalöarna, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macao, Malta, Monaco, Nederländerna, Nordmarianerna, Norge,
Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Ryssland, San Marino, Saudiarabien,
Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, St Kitts och Nevis, St Maarten (nederländska delen), S:t
Martin (franska delen), Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Turks-och
Caicosöarna, Tyskland, Uruguay, USA, Österrike
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innebär att det är vad kunderna tycker – inte vad tillverkaren anser – som betyder mest. Nya
produkter kommer att prissättas på grundval av värdet (eller nyttan) som köparna ger dem.
Med andra ord, de som betalar för sjukvården i de mogna marknaderna vill ha mer valuta för
sina pengar; de mäter det värde de får mer noggrant, och de är inte beredda att betala tusentals
dollar för läkemedel som endast erbjuder marginella förbättringar. Läkemedelsföretag
kommer därmed att behöva erbjuda mer värde utan att ta mer betalt eller genom att bevisa att
läkemedlet innebär att andra kostnader försvinner från en annan del av hälso- och sjukvården,
för att därmed motivera det högre priset för läkemedlet. Detta inbegriper bland annat
tillhandahållande av tjänster kopplade till nya läkemedel för att öka efterlevnaden, produkter
för behandlingsvägledande diagnostik (s.k. companion diagnostics), e-hälsovårdslösningar,
etc. Fokus på resultat (i stället för fokus på kommersiell potential) skulle också innebära att
FoU-funktionen fokuserar på att skapa värde för kunderna, när den beslutar vilka läkemedel
som förtjänar vidare investeringar till framsteg, samt att samla bevis för detta värde med hjälp
av faktiska data (s.k. real world data).
Skifte från vård till välbefinnande
Med tanke på den tidigare nämnda önskan att hålla nere stigande sjukvårdskostnader, finns
det ett skifte med fokus på förebyggande av primära och sekundära sjukdomar och medverkan
av patienterna i vårdfasen av patientens väg. PwC:s forskning har visat att kostnaderna för att
ta hand om förhållanden som hade kunnat rättas till genom livsstilsförändringar, bara i USA
innebär kostnader om ca 303–493 miljarder dollar per år 6 . Detta innebär att det finns en
önskan om att öka hälsan utanför sjukvårdssystemet, dvs. ett skifte från vård (diagnos och
behandling av sjukdomar) till välbefinnande (förebyggande av sjukdomar och främjande av
hälsa).
Individualiserad behandling - Personalised medicine
Individualiserad eller stratifierad behandling (s.k personalised medicine), fick sitt genombrott
2001 när det mänskliga genomet kartlagts. Sedan dess har många biomedicinska företag
antagit individualiserad behandling som en central del av sina FoU-program. De ökande
kostnaderna för vård parat med önskan om kostnadskontroll innebär att vårdgivare är benägna
att stimulera skräddarsydda behandlingar och undvika ineffektiva behandlingar. Detta är
behov som kan tillgodoses med individualiserad behandling. PwC bedömer att marknaden för
individualiserad behandling kommer att växa från 24 miljarder dollar 2009 till 42 miljarder
dollar 2014, där molekylär diagnostik (särskilt produkter för behandlingsvägledande
diagnostik, dvs companion diagnostics, för cancer), utgör en viktig del.7

6
7

Källa: PwC Health Research Institute, ‘The price of excess: Identifying waste in healthcare spending’ (2010).
Källa: PwC, ‘The new science of personalized medicine: Translating the promise into practice’ (2009).
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2.2 KAN LIFE SCIENCE LÖSA VÅRA HÄLSOPROBLEM?

Åldrande och ung befolkning
Liksom i fallet med de utvecklade länderna i världen ökar andelen äldre i Skåne eftersom
människor lever längre. Medan den allmänna hälsan bland medborgarna stadigt förbättras –
exempelvis genom ökad livslängd och fallande dödlighet – medför en åldrande befolkning
andra utmaningar, som till exempel en ökning av människor som lever med kroniska
sjukdomar och funktionshinder. Detta ställer i sin tur högre krav på vårdtjänster, samtidigt
som arbetskraftsbristen ökar liksom de finansiella påfrestningarna i att tillhandahålla dessa
tjänster.
Samtidigt som Skåne är unikt med sin unga befolkningsprofil, har det observerats en ökning
av psykiska sjukdomar och diabetes typ II bland de unga i Skåne. Det är därför viktigt att
(utöver fokus som ofta placeras på åldrandefrågor) inte försumma att ta itu med det unga
befolkningssegmentets utmaningar på hälsoområdet.
Kroniska sjukdomar och cancer
Förmågan att hantera kroniska sjukdomar är avgörande med en åldrande befolkning. Kroniska
sjukdomar inkluderar kardiovaskulära sjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och
diabetes. I Region Skåne, liksom i resten av Sverige, förväntas samtidigt en fördubbling av
antalet cancerfall fram till 2030. 8 Dessa sjukdomar förekommer oftast inte som enskilda
fenomen, utan uppträder istället ofta tillsammans med en eller flera ytterligare sjukdomar
utöver den primära sjukdomen (även kallat ”komorbiditet”). Komorbiditet förknippas i sin tur
med sämre hälsoresultat, mer komplex klinisk behandling och ökade vårdkostnader, och utgör
därför en utmaning som måste hanteras.
2.3 SKÅNES FÖRMÅGOR OCH UTMANINGAR INOM LIFE SCIENCE

Life Science-industrin har länge varit en ledande industri i Skåne och Öresundsregionen, vilka
tillsammans utgör Medicon Valley, en av flera globala innovationshubbar. I den regionala
bioteknikrapporten som PwC genomförde åt EU-kommissionen 2009, vilken jämför 16
biokluster från hela världen, var Medicon Valley positionerat som ett moget kluster på sin
livscykel (se Figur 3), även om det fortfarande finns utrymme att nå status som kluster i
världsklass.
Vidare, i en rapport från Boston Consulting Group på uppdrag av Medicon Valley Alliance 9,
noterades att Medicon Valley i jämförelse med ett urval av världsklasskluster, uppnådde
poäng som ligger nära genomsnittet i termer av årlig intäktstillväxt som genererades mellan
2007 och 2010. Denna intäktstillväxt har dock främst genererats av de riktigt stora företagen
inom Medicon Valley som Novo Nordisk, Lundbeck och Novozymes, vilka för övrigt

8
9

Källa: http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1952093/Battre-cancersjukvard-med-helhetssyn.html
Källa: The Boston Consulting Group, Evaluation of Future Opportunities in Medicon Valley, 2012.
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huvudsakligen ligger i Danmark. Däremot konstateras i rapporten att små och medelstora
företag (SMF) i Medicon Valley (vilka är vanligast på den svenska sidan av sundet) inte har
kunnat öka sina intäkter lika mycket som i andra kluster.

Figur 3: Fördelning av biokluster efter mognadsgrad (Källa: PwC)

Ur ett nationellt perspektiv10 är Skåne den region som har den tredje största andelen anställda
inom Life Science-industrin, vilket utgör 16 % av det totala antalet sysselsatta inom Life
Science i Sverige under 2012. Vid nedbrytning till branschsegment (se Figur 4), har
läkemedelssegmentet en stark betydelse för regionen (ungefär som i de andra stora regionerna
i Stockholm/Uppsala och Västra Götaland) där segmentet omfattar 32 % av de anställda i
regionen. Inom läkemedelsforskning är Active Biotech och BioInvent de två största företagen
i Skåne med 76 anställda vardera under 2012. Men det finns också några mindre företag med
kärnkompetens inom drug delivery som Camurus och Galenica. Detta följs av
elektromekaniska medicintekniska produktsegment som omfattar 24 % av de anställda och
domineras av Gambro. Gambro står för 61 % av de anställda inom segmentet nationellt, och
köptes av Baxter International Inc. 2013, vilket utgjorde en sammanslagning av världens
andra och tredje största tillverkare av dialysutrustning sett till intäkterna. Det är värt att notera
att Sveriges elektromekaniska medicintekniska segment huvudsakligen verkar vara
koncentrerat till Skåne. När man tittar ur ett Öresundsperspektiv är Skåne starkare inom
medicinteknik, medan den danska sidan är mer specialiserad på läkemedel.11
Även om Skåne har en unik regional kapacitet, står regionen även inför ett antal frågor som
kan påverka utvecklingen för regionens nationella och globala ställning inom Life Science
negativt om inget görs. Vi tittar på några av dessa möjligheter och utmaningar i följande
avsnitt.

10

Källa: VINNOVA, Global trends with local effects – the Swedish Life Science Industry 1998-2012, 2014.
Källa: Nauwelaers, C., K. Maguire and G. Ajmone Marsan (2013). “The case of Oresund (Denmark-Sweden)
– Regions and Innovation: Collaborating Across Borders”, OECD Regional Development Working Papers,
2013/21, OECD Publishing.
11
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Figur 4: Geografisk fördelning av antalet anställda inom branschsegmenten Life Science-industrin (exklusive
försäljning och marknadsföring) 2012 (Källa: Vinnova)

Regionala styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Under den strategiska processen har vi identifierat de viktigaste styrkorna och möjligheterna
för Skåne, samt de mest akuta bristerna och hoten som är av stor betydelse för berörda aktörer
i regionen (se Figur 5).
Offensiv strategi
Styrkor

Möjligheter

• Stark forskning – MAX IV och ESS som tillgångar

• Tillväxten i gränssnitten (tvärsektoriell samverkan),
t.ex. IKT-LS, livsmedel-LS)

• Starka IKT- och livsmedelskluster

• Tillgänglighet till hälso- och sjukvården för externa
partners

Att överbrygga klyftan

• Drug discovery/delivery och medicintekniska
produkter
• Geografiskt läge, inklusive tillgång till Öresundsregionens
resurser och talangpool

• Tillgängligheten till information i databaser, biobanker

• Internationell tillgänglighet via Köpenhamns flygplats

• Utveckla kärnkompetenser inom LS

• Utveckla infrastruktur som är ”best in class”
• Skapa effektiva mötesplatser
• Stark nod i nordiskt samarbete

Svagheter

Hot

• Bristande / begränsad tillgång till (risk)kapital

• Sjunkande kompetens och färdigheter

• Svag kommersialisering (svag förståelse mellan
industri och akademi)

• Brist på integration i Öresundsregionen

• Utmattat sjukvårdssystem – brist på incitament /
struktur / utrymme för klinisk forskning

• Brist på internationalisering

• Systemrigiditet för förändring
• Negativ global uppfattning om den svenska industrin –
ogästvänligt klimat, höga skatter, företag som lämnar,
etc

• Ineffektivt innovationsstödjande system –
den interna konkurrensen, dubblering av resurser
• Brist på / oklart regionalt varumärke

• Avsaknad av omvärldsanalys och förmåga att agera på
trender

• Svårt att göra Skånes röst hörd i Stockholm
• Hinder som gäller tänkesätt och attityder
Obs: Punkter i fetstil betonades särskilt av
workshopdeltagarna

Hanteringsstrategi

Figur 5: Högnivå prioriteras SWOT-analys för Life Science i Skåne
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I fråga om styrkor råder det allmän enighet om att regionen besitter världsledande
forskargrupper inom områdena diabetes, cancer och neurovetenskap. Denna starka tradition
av medicinsk grundforskning kompletteras också av en stark nanoteknisk forskningsbas (se
Figur 6).
Styrkorna förstärks ytterligare av unika tillgångar som den nya synkrotronljusanläggningen,
MAX IV och European Spallation Source (ESS) i Lund. En studie från 2009 visade att 60 %
av de direkta användarna av europeiska storskaliga anläggningar för neutron- och
synkrotronljusforskning, såsom ESS och MAX IV, kommer från Life Science-industrin
(läkemedel och bioteknik)12, vilket indikerar en stor potential för ESS och MAX IV att bidra
till viktiga områden inom Life Science. Att ges möjlighet att studera material på atomnivå,
vilket i sin tur möjliggör en mer omfattande förståelse av molekylära strukturer, är avgörande
för att övervinna de stora utmaningarna inom såväl materialforskning som Life Science.
MAX IV och ESS har till exempel potential att påskynda innovation inom drug deliverysystem, med tanke på att detaljerad strukturell information på nanonivå om potentiella
läkemedel är en värdefull tillgång för forskare i utformandet av nya drug delivery-system13.
Genom att göra det möjligt att visualisera strukturer av molekyler som membranproteiner och
makromolekylära komplex, kommer de två anläggningarna också att vara ett medel för att
utveckla nya sätt att behandla sjukdomar som diabetes, fetma och cancer.

12

Källa: Dosch & Van de Voorde (2009): “GENNESYS White Paper – A New European Partnership between
Nanomaterials science & Nanotechnology and Synchrotron Radiation and Neutron Facilities”, p. 277.
13
http://www.mva.org/system/files/public/2%20%20PROJECTS%20%2526%20INITIATIVES/Beacons/DrugDelivery_onepager.pdf
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TRADITIONAL STRONGHOLDS

Additional
areas

Inflammation/
Immunology

Neuroscience

Cancer

Medtech

• Lund University Diabetes
Centre
• Clinical Research Centre
• Wallenberg Laboratories
• Antidiabetic Food Centre

• Dept. of
Immunotechnology
• Dept. of
Airway &
infllammation
• Lund
Respiratory
Network
• MARC (Micro
Array
Resource
Centre)

• Neuro-Fortis
• Neuronano
Research
Centre
• Bagdilico
(Basel
Ganglia
Disorders
Linnaeus
Consortium)
• Wallenberg
Neuroscience
Centre

• CREATE
Health, Lund
University
• Malmö
Cancer
Centre
• BioCARE

• LABIB (Lund
Alliance for
Biomedical
Imaging and
Bioengineerin
g)
• LTH
• Lund Laser
Centre
• Malmö
University

R&D

Diabetes

• E-Health
• Functional
food
• Imaging
• Nanotech
• Epidemiology
• Cardiovascular

Platforms available across all therapies:
Stem Cell Centre, LU Innovation, LU Bioscience, LU Bioincubator, ESS, MAX I-III, MAX IV (Synchotron), Hemato-Linné,
Biobank, BioImaging Centre, Medicon Village

Companies

~150 R&D companies in Skåne (~200 in Copenhagen region)
E.g.
• NOLabs
• Camurus
• Tikomed
• Novo Nordisk (DK)

E.g.
• Active Biotech
• BioInvent
• Alligator
Science
• Respiratorius
• MVIC

E.g.
• NeuroVive
• Camurus
• Sensodetect
• Lundbeck
(DK)

E.g.
• Active Biotech
• Hansamedical
• Camurus
• LIDDS
• Cantargia

E.g.
• Gambro
• Arjo
• Biora
• Cellavision
• NoLato

E.g.
• Distributed
Medical
• Phase
Holographic
• Exini
• Probi
• Bactiguard

Figur 6: Starka regionala FoU-plattformar (Källa: Region Skåne)

Skåne utgör också 16 % av den svenska Life Science-industrin i termer av antal anställda, där
de två huvudsegmenten är läkemedelsutveckling och -leverans och medicintekniska
produkter. Bortsett från Life Science är Skåne dessutom hem för etablerade, mogna kluster i
världsklass inom IKT och livsmedel14 samt etablerade science parks, där energiska nystartade
företag sitter tillsammans med industrijättar. Många välkända internationella företag såsom
RIM, Intel och Huawei har hittat hit just på grund av betydelsen av dessa kluster.
Den sista punkten gällande närvaron av IKT- och livsmedelskluster bådar gott när det gäller
de viktiga möjligheter som regionen kan kapitalisera på, det vill säga för uppkomsten av
utmaningsbaserade (issue-based) industrier som är av sektorsövergripande karaktär (se Figur
7). Ur ett Life Science-perspektiv finns det nya möjligheter i skärningspunkterna mellan Life
Science, IKT och livsmedel för att ta itu med frågor som digital hälsa,
mervärdesmat/functional food, och välbefinnandeaspekter hos patienten.

14

Regionens livsmedelskluster omfattar kärnsegment som jordbruk och fiske, samt tillverkning av
livsmedelsförpackningar och aktiviteter såsom direkt stöder kärnsegment som tillverkning av traktorer och
gödningsmedel.
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Figur 7: Övergå från traditionella sektorer till emissionsbaserade industrier (Källa: PwC)

Regionen har också möjlighet att positionera sig som en ledande plats för kliniska tester
genom att göra sitt sjukvårdssystem ännu mer tillgängligt för externa partners, vilket bland
annat innebär tillgång till biobanker, kohorter såsom Big-3 och patientregister.
Dock står regionen även inför ett antal svagheter som kan urholka dess konkurrensfördel
inom Life Science, inte minst ur ett näringslivsperspektiv. Företag i regionen brottas med brist
på och begränsad tillgång till riskkapital, vilket också är en nationell fråga. Under 2007 och
2012 sjönk investeringsvolymen i Sverige från 1,6 miljarder kronor till knappt 600 miljoner
kronor. 15 Kopplat till detta finns bristen på stöd för nystartade företag bortom de tidiga
utvecklingsstadierna, vilket har resulterat i att endast åtta av cirka 180 företag inom Life
Science i regionen har mer än 100 anställda .16
Samtidigt som regionen besitter en stark forskning, har processen att omvandla denna
kunskap till kommersiellt gångbara applikationer varit svag, vilket förvärras av en svag
ömsesidig förståelse mellan industri och akademi. Sjukvården i regionen är också uttänjd i
termer av resurser, och eftersom den är inriktad på produktion av vård, och för närvarande
inte besitter varken incitament, utrymme eller struktur för att främja klinisk forskning och
tester för att få fram effektiva metoder för att förbättra behandlingsresultat. Samtidigt som
regionen har ett omfattande och heltäckande innovationssystem, råder en brist på samordning
mellan de olika aktörerna som gör att det finns en intern konkurrens inom systemet och en
dubblering av resursanvändning, vilket i sin tur resulterar i ett ineffektivt

15
16

Källa: Dagens Nyheter, ”Svensk forskning har tappat mark”, 26 jun 2014.
Källa: VINNOVA (data från 2012).
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innovationsstödjande system. Slutligen har regionen för närvarande inte ett tydligt regionalt
varumärke som kommunicerar regionens unika värdeerbjudande till globala marknader inom
Life Science.
När det gäller hot står regionen inför en nedgång i kompetens och färdigheter. Det är inte bara
en åldrande befolkning som påverkar utbudet av arbetskraft, det finns även andra regioner
som är engagerade i jakten på talanger. Avvecklingen av AstraZeneca i Lund har lett till en
nedgång i sysselsättningen inom Life Science i Skåne mellan 2009 och 2012 (se Figur 8),
även om det måste påpekas att sysselsättningssiffrorna inte nödvändigtvis fångar dem som
ägnar sig åt forskning.

Figur 8: Sysselsättningen inom Life Science i Skåne (Källa: Vinnova)

Det finns dessutom en nationell nedgång i intresse bland studenter i att bedriva studier inom
vetenskap och teknik. Dessutom förvärras kompetensförsörjningsfrågan av att Skåne har ett
betydande antal individer med endast grundskoleutbildning – 16 % i södra Sverige jämfört
med 13 % i Stockholm. 17 Integrationsprocessen inom Öresund tappar också fart 18 , vilket
innebär att möjligheterna som följer av en integrerad arbetsmarknad och gränsöverskridande
innovationer kanske inte fullt ut realiseras, en konsekvens som troligen känns mer kraftfullt i
Skåne med tanke på att den ekonomiska tyngdpunkten i Öresund ligger på den danska sidan19.
Systemisk rigiditet inför förändring är ett annat hot för regionen, om den inte kan (eller vill)
reagera snabbt och smidigt på en ständigt föränderlig global miljö.

17

Källa: OECD (2012), OECD Territorial Reviews: Skåne, Sweden 2012, OECD Publishing.
Källa: Nauwelaers, C., K. Maguire and G. Ajmone Marsan (2013), “The case of Oresund (Denmark-Sweden)
– Regions and Innovation: Collaborating Across Borders”, OECD Regional Development Working Papers,
2013/21, OECD Publishing.
19
Ibid.
18
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3 ”Calibrate” – Vägvalsfrågor och kritiska framgångsfaktorer
Vid formuleringen av en intern Life Science-strategi för Region Skåne, finns det ett antal
vägvalsfrågor som måste beslutas.
3.1 BALANS MELLAN FORSKNING, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH
KOMMERSIALISERING

För att Life Science-sektorn i Skåne ska kunna åtnjuta konkurrenskraftig och hållbar tillväxt,
måste den stå på tre ben – kommersialisering, forskning och sjukvård (se Figur 9).

Kommersialisering
(Industri)

LIFE
SCIENCE
Forskning

Hälso- och
sjukvård

Figur 9: De tre benen i Life Science

Inom Skåne ser vi, som tidigare nämnts, en stark viktning mot forskning, med vissa
kopplingar till sjukvården i form av klinisk forskning inom områden som cancer och
neurologi/neurovetenskap. Dock är det kommersiella benet försvagat och det verkar finnas ett
fortsatt gap i att omvandla forskningskunskap till kommersiellt gångbara lösningar, som också
tjänar till att ge bättre behandlingsresultat inom sjukvården. Frågan är alltså vilken roll Region
Skåne kan spela för att stimulera Skånes kommersialiseringsförmåga samt förmåga att
utveckla konkreta Life Science-lösningar som leder till bättre resultat i den regionala
sjukvården.
3.2 LIFE SCIENCE-RELATERADE FOKUSOMRÅDEN

Traditionellt har Life Science-sektorn organiserat sig runt sjukdoms-/behandlingsområden
(särskilt från ett akademiskt perspektiv) eller utifrån teknisk/metodplattform (särskilt bland
företag). Samtidigt, vilket nämnts tidigare, innebär ökningen av utmaningsbaserade (issuebased) industrier sektorsövergripande möjligheter för att ta itu med gemensamma
intresseområden, till exempel åldrande och personlig hälsa (se Figur 10). Om regionen ska dra
nytta av sin nuvarande kapacitet (hanterat och utvärderat enligt traditionella mått) och
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samtidigt positionera sig för framtiden (genom ökande tvärsektoriella lösningar), vilket Life
Science-område bör den fokusera på? Deltagarna under våra workshopar varnade regionen
och dess intressenter för att fortsätta att leva i nostalgi, dvs. i den ”gamla goda tiden” då
Sverige (och Skåne) skulle kunna förlita sig på en stark farmaceutisk bas. Hur kan Skåne
förbereda sig och dra nytta av nuvarande och framtida verkligheter? Några har också
ifrågasatt om det finns ett behov av att fokusera på specifika områden i första hand. Samtidigt
som vi är överens om att det finns vissa viktiga villkor (eller hygienfaktorer) som måste
finnas för att se till att regionen är tillräckligt flexibel och smidig för att möta nuvarande och
framtida behov och möjligheter, anser vi också att valet av vissa fokusområden skulle bidra
till ett starkt regionalt varumärke, vilket är särskilt viktigt när regionen konkurrerar på en
global marknad. Det skulle också göra det möjligt att prioritera begränsade resurser, samt
kontrollera att vi mäter och belönar rätt insatser på rätt sätt. Den senare punkten är särskilt
viktig när man överväger ett framväxande område som e-hälsa, som inte för närvarande mäts
som ett segment inom Life Science, men som ändå har potential att förbättra hälsoresultat.

Sjukdom /
Terapeutiskt
område?

Teknik / Metod?

Fråge-baserad?

Cancer

Drug delivery

Independent living

Diabetes

?

Systembiologi

?

Åldrande

Immunologi/inflamation

Strukturell biologi

Personlig hälsa

Neurovetenskap

e-hälsa

Kvinnors hälsa

Detta kommer att påverka ...
Regional branding – Vad kommer regionen vara känd för globalt?
Prioritering av resurser – Hur kan vi göra smarta investeringar?
Incitament och nyckeltal – Mäta och belöna vi de rätta insatserna på rätt sätt?
Figur 10: Utvärdering fokusområden inom Life Science

3.3 ETT TERRITORIELLT SYNSÄTT – STRATEGISKA ALLIANSER

Med regioner runt om i världen som konkurrerar om talang och kapital är det för Region
Skåne värt att överväga vilka strategiska allianser som är avgörande för att lyckas i sina
utvalda Life Science-relaterade fokusområden (se Figur 11).
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Figur 11: Strategiska allianser

Det finns två typer av strategiska allianser att fundera över: För det första, platser som har
den specifika kompetens och kunskap som kompletterar regionens utvalda fokusområden
(utbudsperspektiv), och för det andra platser som ger marknadstillträde
(efterfrågeperspektiv). En annan dimension är hur Skåne ska styra relationerna med sina
närmaste grannar, dvs. Köpenhamnsregionen (att bygga caset för Öresund) och andra svenska
regioner (att bygga caset för Sverige), och hur regionen tillsammans med dessa grannar
gemensamt kan utveckla internationella strategiska allianser. Ett typexempel är Skånes
nuvarande samarbete med Kina, vilket sker både på regional nivå (t.ex. genom det
samarbetsavtal som undertecknades 2012 mellan Region Skåne och huvudstadsregionen
Tianjin som är det första steget i ett större utbyte av medicinsk forskning, med ett initialt
fokus på onkologi) och på nationell nivå (där t.ex. VINNOVA är en viktig aktör i främjandet
av samarbete med Kina avseende innovationsfrågor, miljöteknik och biovetenskap).
Det är vidare kopplat till hur Region Skåne avser att utnyttja möjligheter på EU-nivå för att
säkra resurser samt stärka sin position och sitt varumärke i Europa. Till exempel, Horizon
2020, som inleds i år (2014), är den största EU-programmet för forskning och innovation
någonsin med nästan 80 miljarder euro i finansiering, tillgängligt under sju år (till 2020).
Genom att koppla samman forskning och innovation, syftar Horizon 2020 till att bidra till
smart och hållbar tillväxt och sysselsättning inom Europa för att uppnå hög vetenskaplig
excellens, industriellt ledarskap, och för att ta sig an samhällsutmaningar. En av de
identifierade samhällsutmaningarna finns inom ”hälsa, demografiska förändringar och
välbefinnande”, vilket syftar till att hålla äldre människor aktiva och självständiga längre och
stödja utvecklingen av nya, säkrare och mer effektiva insatser. Bara inom ramen för denna
samhällsutmaning kommer EU att lägga omkring 1 200 miljoner euro under de första två åren
av Horizon 2020. I ljuset av detta har en tydlig och fokuserad strategi för Region Skånes sätt
att närma sig Horizon 2020, ur ett Life Science-perspektiv, tydliga möjligheter att ge
25

finansieringsstöd till regionala initiativ, liksom att ge Skåne en ledande position inom
gemensamma efterfrågeområden i Europa.
3.4 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

Det finns ett antal viktiga drivkrafter som avgör framgången för ett Life Science-kluster (se
Figur 12). Samtidigt som PwC-studien vi refererat till specifikt avser läkemedels- och
biotekniksegmenten inom Life Science, tror vi att samma teman stämmer för Life Sciencesektorn som helhet, inbegripet dess förskjutning mot ökad konvergens med andra sektorer.
Följande är också komponenter i ett framgångsrikt kluster:








Tillgången till kapital och finansieringsmekanismer
Rykte
Risktolerant kultur
Tillgång till entreprenöriell erfarenhet/mentorskap för att omvandla idéer till
affärsplaner och sedan till nystartade företag
Kommersiell expertis för att utveckla nystartade företag till utvecklade företag
Anpassning av mål mellan offentliga och privata aktörer
Kvalitet i utförande och hastighet för den regionala Life Science-strategin

Figur 12: Viktiga drivkrafter i ett pharma/biotech-kluster (Källa: PwC)

För att en regional Life Science-strategi ska uppnå önskade resultat, blir i synnerhet de två
sista punkterna viktiga, eftersom de antingen kan visa sig vara hinder för framsteg eller
hävstänger för framgång.
Anpassning av mål mellan den offentliga och privata sektorn innebär att de valda
fokusområdena behöver harmoniera med målen i både den offentliga sektorn (skapande av
arbetstillfällen och välbefinnande för medborgarna) och den privata sektorn (välstånd i
ekonomiska termer) (se Figur 13).
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Skatter, avgifter, etc

Affärsverksamhet

Figur 13: Justera mål mellan den offentliga och den privata sektorn (Källa: PwC)

Kvalitet i utförande och hastighet gör också hela skillnaden mellan ett välformulerat
strategiskt dokument och en strategi som skapar bestående inverkan i regionen. Det handlar
om behovet av att bygga och utveckla handlingskraft bland dem som kommer att bidra till att
driva den strategiska genomförandeprocessen.
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4 ”Commit” – Region Skånes strategi för Life Science
Efter att ha beaktat de tendenser som påverkar det sammanhang där Skåne finns, regionens
unika profil i termer av dess förmågor och utmaningar, samt de olika vägvalsfrågor som
skulle bidra till att kalibrera riktningen Region Skåne bör ta i termer av Life Science, har vi
landat i en intern Life Science-strategi för Region Skåne som fokuserar på att bygga vidare på
Skånes styrkor, tillvarata nya möjligheter, och viktigast av allt, att förbättra livet för våra
medborgare och patienter i form av bättre hälsa och välbefinnande.
4.1 VISION 2030

Skåne som geografisk region
Region Skåne har två befintliga visionsförklaringar för Skåne: ”Den mest innovativa regionen
2020” och ”Livskvalitet i världsklass”. Region Skåne kommer att fortsätta driva arbetet med
att göra dessa visioner till verklighet. Ur ett Life Science-perspektiv är visionen för Skåne,
som bygger på och bidrar till dessa två visioners utsagor, att bli ”den mest attraktiva
regionen i Europa för utveckling av lösningar för en bättre hälsa till 2030”. Detta innebär
mer än att bara föra i pengar för att stimulera industrin – det handlar om att aktivt tillämpa
lösningar för att hjälpa våra medborgare och invånare att leva friskare och hälsosammare liv.
Det innebär också att både förbättra de sätt på vilka aktuella behov fylls, så väl som att möta
ännu icke uppfyllda medicinska behov, i och utanför sjukvårdssystemet.
Visionen har tre underliggande teman:





Friska medborgare – Att förbättra hälsa och välbefinnande hos medborgare och
patienter
Friska företag – Stärka företagsklimatet, som gör det möjligt för nystartade företag
inom Life Science att växa till utvecklade företag, och gör det möjligt för dem att
konkurrera globalt
Friskt innovationssystem – Öka omvandlingen av goda idéer till kommersiellt
gångbara lösningar genom ökad enkelhet och flexibilitet i innovationssystemet och
ökad tillgång till och samverkan med sjukvården

Skåne år 2030 är en plats där:
•
•
•

•
•
•
•

Det händer saker och Skåne ”bubblar” och sjuder av aktivitet;
Medborgarna har en hög nivå av välbefinnande och åtnjuter högkvalitativa hälso- och
sjukvårdslösningar;
Life Science organisationer (företag, forskningsorganisationer, vårdorganisationer, etc.) är öppna
och nyfikna på att prova nya saker och är villiga och kapabla att ”fail forward” (misslyckas som ett
nödvändigt steg i lärandet);
Det är hög kvalitet i vården där sjukvården testar de senaste innovationerna med ett fokus på värde
och resultat;
Det finns en stark entreprenörsanda i alla delar av samhället;
Det finns kreativa människor och organisationer med hög kompetens; och
Kontakter kan tas med internationellt erkända aktörer.

28

Region Skåne som organisation
Vår vision i fråga om Life Science för Region Skåne, som organisation, är att vara ”en
ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som hävstång för
snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin” fram till 2030. Region Skåne
förbinder sig att uppfylla detta genom att vara ”en smidig och effektiv organisation som tar
tillvara på alla möjligheter och skapar goda förutsättningar för Life Scienceintressenter” (se Figur 14).

Skåne
(territorium)

Region Skåne
(organisation)

VISION

VISION

Den mest attraktiva regionen i
Europa för utveckling av lösningar
för bättre hälsa
till 2030

En ledare för regionala
innovationsinsatser, med hälsooch sjukvården som hävstång för
snabb tillväxt och innovation inom
Life Science-industrin

Friska
medborgare

MISSION

Friska
företag

En smidig och effektiv organisation
som tar tillvara på alla möjligheter
och skapar goda förutsättningar för
Life Science-intressenter

Friskt
innovationssystem

Figur 14: Vision för Life Science

Strategiska mål med nyckeltal
Kopplat till den övergripande visionen är de följande strategiska mål som ska uppnås år 2030.
Det är viktigt att notera att Region Skåne inte ensamma kan ansvara för att nå dessa mål.
Istället krävs det en gemensam ansträngning i samarbete mellan Region Skåne och andra
aktörer i regionen, och att de rör sig i samma riktning för att uppnå dessa mål.
En viktig aktör i denna process är vårdorganisationer och leverantörer, som behöver inse att
strategin för Life Science kan hjälpa dem att uppnå det gemensamma målet att ge patienter
och medborgare bästa möjliga vård i och utanför vården, vilket förbättrar hälsa och
välbefinnande samtidigt som det bidrar till hantering eller till och med minskning av
sjukvårdskostnaderna. Det är således viktigt att dessa vårdorganisationer har viljan, förmågan
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och kapaciteten, inte bara för att testa nya och innovativa lösningar från Life Science-sektorn,
utan för att även upphandla och genomföra värdeskapande Life Science-lösningar.
STRATEGISKA MÅL FÖR 2030
ÖVERGRIPANDE
Friska medborgare

Källa

År 2030 ska andelen Skåningar med god självskattad hälsa
ha ökat jämfört med år 2014 och nivån ska ligga över
riksgenomsnittet i alla befolkningsgrupper och åldrar.

”Det öppna Skåne 2030” –
Skånes regionala
utvecklingsstrategi (June
2014), sidan 39

År 2030 ska barn och ungas självskattade hälsa ha stärks
jämfört med år 2014 och andelen som ser ljust på framtiden
ha ökat.

”Det öppna Skåne 2030” –
Skånes regionala
utvecklingsstrategi (June
2014), sidan 39

År 2030 ska skåningarna erbjudas välfärdstjänster vars
upplevelse och kvalitet är högre än riksgenomsnittet.

”Det öppna Skåne 2030” –
Skånes regionala
utvecklingsstrategi (June
2014), sidan 39

Friska företag
Ökning av det totala antalet Life Science20 företag baserade i
Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av det totala antalet anställda inom Life Science i
Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antal startups inom Life Science i jämförelse med
2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet Life Science-startups som överlever i 3 år
eller mer jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet Life Science-företag med fler än 100
anställda jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet Life Science-företag med fler än 100
miljoner kronor i årliga intäkter jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)
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En av de första uppgifterna Region Skåne kommer att utföra skulle vara att avgöra vilka delar som bör ingå i
framtida analyser av Life Science för Skåne.
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Ökning av exporten mellan Life Science-företag baserade i
Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Förekomst av diversifiering bland icke-Life Science-företag i
Life Science-sektorn.

Ny
(Kvalitativ analys)

Friskt innovationssystem
Region Skåne internt
Skånes utvecklings- och omställningsförmåga samt
innovationskraft inom välfärdssektorn ha ökat jämfört med
år 2014.

Det öppna Skåne 2030” –
Skånes regionala
utvecklingsstrategi (June
2014), sidan 39

Ökning av antalet innovationsupphandlingar av Life Sciencelösningar från Region Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ och
kvalitativ analys)

Ökning av antalet Life Science-lösningar som kommer från
Region Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ och
kvalitativ analys)

Ökning av antalet kliniska prövningar och utvecklingstester
av Life Science-lösningar som utförs inom Region Skåne
jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ och
kvalitativ analys)

Det regionala innovationssystemet (Externt för Region Skåne)
Ökad tillgänglighet och tillgång till kapital i förhållande till
2014.

Ny
(Kvantitativ och
kvalitativ analys)

Ökning i procent av FoU-utgifterna (offentliga och privata) i
jämförelse med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Förbättring av uppfattningar om det regionala
innovationssystemet jämfört med 2014.

Ny
(Kvalitativ analys,
t.ex. via enkät)

4.2 FOKUSOMRÅDEN

Utifrån den analys som utförs i de tidigare avsnitten och information från berörda parter i
regionen, har vi identifierat följande fokusområden som kommer att hjälpa regionen att uppnå
sin vision. Dessa fokusområden kapitaliserar på Skånes värdeproposition, tar itu med
regionens hälsoutmaningar, och har en betydande nuvarande eller framtida marknad kopplad
till trender och relaterade möjligheter (se Figur 15):
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Figur 15: Life Science-strategi i ett nötskal

Mervärdesmat/Functional Food
Mervärdesmat eller functional food är livsmedel som är avsedda att ge en specifik och
gynnsam fysiologisk effekt på hälsa, prestanda och/eller välbefinnande som sträcker sig
bortom att tillhandahålla enkla näringsämnen 21 . Mervärdesmat kan vara ett viktigt
förebyggande verktyg i kampen mot förekomsten av kostrelaterade sjukdomar som diabetes,
som alltmer utgör en både regional och global hälsoutmaning. Till skillnad från de flesta
andra europeiska länder har användningen av produktspecifika fysiologiska påståenden
tillåtits i marknadsföring av livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter i åratal i Sverige,
vilket givit ett unikt incitament för lansering av funktionella livsmedelsprodukter i Sverige.
Vidare är mer än hälften av livsmedelsindustrin i Sverige belägen i Skåne, och befintliga
strukturer och organisationer som Skånes Livsmedelsakademi (SFIN), Anti-Diabetes Food
Centre och Krinova gör Skåne väl positionerat för att utvecklas och behålla en hållbar
konkurrensfördel inom detta område. Det finns också en stark sannolikhet för att Skåne,
tillsammans med Köpenhamn och andra europeiska partners via Foodbest22 konsortiet, kan
dra nytta av en eventuell anbudsinfordran år 2016 från Europeiska institutet för innovation
och teknik (EIT) för en Food4Future Knowledge Innovation Community (KIC) 23 . En
Food4Future KIC, med fokus på innovation och entreprenörskap, kommer att sträva efter att
få till stånd en mer hållbar och motståndskraftig leveranskedja och ta itu med viktiga Horizon
2020 prioriteringar kring matsäkerhet, hållbart jordbruk och bioekonomi.

21

Källa: http://www.ffsc.lu.se/functional-foods/definition
Källa: http://www.foodbest.eu/
23
En KIC är en “highly integrated, creative and excellence-driven partnership which brings together the fields of
education, technology, research, business and entrepreneurship in order to produce new innovations and new
innovation models that inspire others”. (EIT)
22
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Individualiserad behandling – Personalised medicine
Individualiserad behandling, ofta även kallad stratifierad behandling (s.k. personalised
medicine eng.), är en metod som möjliggör klassificering av individer i underpopulationer
som skiljer mellan deras mottaglighet för en viss sjukdom eller i dess svar på en specifik
behandling. Det bidrar till att skräddarsy medicinsk behandling till de individuella
egenskaperna hos varje patient, i syfte att förutsäga behandlingsresultat och förebygga
sjukdomar. Den globala marknaden för individualiserad behandling växer och fungerar väl
tillsammans med regionala initiativ som CREATE24 Health projekt och BioCare (forskning
om biomarkörer för cancer), eftersom den specifika biologin på molekylär nivå vid cancer är
väl anpassad till metodiken i individualiserad behandling. Biobanker är en central
infrastruktur för individualiserad behandling, och Region Skåne har idag en biobank på plats.
Med tanke på att individualiserad behandling innebär utveckling av läkemedel i kombination
med produkter för behandlingsvägledande diagnostik dvs. companion diagnostics, fungerar
den även som en möjlighet att stärka det växande diagnostiksegmentet i Skåne, samt att infria
Skånes hälsoutmaning när det gäller cancer. Men för att individualiserad behandling verkligen
ska ta fart i regionen, kommer överväganden att behöva göras avseende investeringar i
infrastruktur för genomsekvensering, bioinformatik, utnyttjande av Big Data, samt
hälsoekonomi för att utvärdera hur individualiserad behandling kommer att påverka
sjukvården och hur den bäst kan implementeras för att säkerställa de mest optimala resultat
för patienten.
E-hälsa
E-hälsa kan definieras som IKT-lösningar som skapar värde för individer, patienter och
sjukvårdspersonal. Även om e-hälsa i sin mest grundläggande form existerar idag (t.ex.
sjukhusens webbplatser), finns det en förskjutning från det tidigare linjära synsättet till en mer
systematisk och integrerad strategi för tillhandahållandet av tjänster, med individen och
patienten i fokus. Den globala e-hälsovårdsmarknaden uppskattas till US $ 96-160 miljarder,
där industriländer utgör 95 % av marknaden25 och där mobil hälsa (m-hälsa) utgör ett växande
segment. E-hälsa är en framväxande möjlighet som befinner sig i skärningspunkten mellan
Life Science och IKT, och regionala IKT-aktörer har visat sitt intresse för att komma in på ehälsovårdsområdet. E-hälsa kan också bli en effektiv plattform för att ta itu med en myriad av
regionala vårdbehov, från kroniska sjukdomar hos äldre till psykiatriska problem bland unga.
Men för att e-hälsa ska leda till konkreta tillämpningar och säljbara lösningar, behöver mer
göras för att överbrygga kunskapsklyftan mellan IKT, Life Science och hälsovård i form av
förordningar, vårdbehov, lönsamma affärsmodeller inom e-hälsa, och hälsoekonomi.

24
25

CREATE står för “Cancer Research using Emerging Advanced Technologies for Health”.
Källa: GSMA, “Integrating Healthcare: The Role and Value of Mobile Operators in eHealth”, 2012.
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Prevention Personlig hälsa
Prevention avser kunskap om vad som orsakar en sjukdom, med avsikt att förhindra utbrott av
sjukdom eller av skada.26 För att uttrycka det enkelt: det är det som håller individer borta från
sjukhuset och sjukvårdssystemet, och avser den förskjutning av fokus från behandling av
sjukdomar till att i första hand förebygga sjukdomen. De ovan nämnda fokusområden –
funktionell mat, individualiserad behandling, och e-hälsa – spelar alla en viktig roll i
preventionsområdet, men preventionsområdet går längre än de tre områdena genom att
inkludera livsstilsrelaterade aktiviteter, t.ex. fitness och allmän nutrition, och är också en nära
kopplat till folkhälsa och utbildning och miljömässiga faktorer. En väl fungerande
preventionslösning skulle möjliggöra för en individ att identifiera specifika riskfaktorer
(individualiserad behandling) och vilka förändringar han/hon sedan behöver göra när det
gäller kost (funktionell mat, näring), aktivitet och miljö för att undvika att bli sjuk (med ehälsovårdstillämpningar på plats för att utbilda, påminna och följa individens välbefinnande
hela tiden). Affärsmodellen för lösningar som dessa kanske ännu inte har kommit i dagen,
men utgör en spännande möjlighet för framtiden. Att utveckla sekundära och tertiära
förebyggande lösningar skulle kunna vara ”lågt hängande frukt” för Skåne, särskilt inom
specifika områden som cancer och diabetes (som också är viktigt i regionen), samtidigt som
primärprevention bör bli ett långsiktigt mål för det totala välbefinnandet.
Prevention har således tydliga kopplingar till personlig hälsa, som är en av de tre
innovationsplattformar27 som Region Skåne har identifierat. Betoningen av personlig hälsa är
egenmakt på individnivå för att individen ska hantera sin egen hälsa och välfärd i enlighet
med sina egna unika behov.
Okända sektorer
Vi inser att i en ständigt och snabbt föränderlig värld, kan det snabbt dyka upp nya områden
av möjligheter som vi ännu inte har identifierat. Vi måste således positionera oss för att kunna
kapitalisera på dessa ”okända sektorer” när de uppstår. Detta kräver att vi är flexibla,
framåtblickande, och att vi bygger stödjande förmågor och grundförutsättningar som tillåter
oss att reagera snabbt och smidigt. En del i denna strategi är kopplad till ett antal viktiga
möjliggörande sektorer som vi har identifierat som nödvändiga villkor och/eller möjliggörare
av nya framväxande industrier och teknologier, särskilt inom Life Science.

26

Prevention kan vidare delas in i tre delar:
• Primärprevention – Metoder/aktiviteter som förhindrar sjukdom/skada innan dess förekomst;
• Sekundärprevention – Metoder/aktiviteter som efter det att en sjukdom eller allvarliga riskfaktorer
redan diagnostiserats, syftar till att stoppa eller bromsa utvecklingen av sjukdomen (om möjligt) på ett
tidigt stadium, eller, när det gäller skada, begränsa långvarig funktionsnedsättning och förhindra att
skadan återkommer; och
• Tertiär prevention – Metoder/aktiviteter som hjälper människor att hantera komplicerade och
långsiktiga hälsoproblem som diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och kronisk muskuloskeletal smärta, i
syfte att förhindra ytterligare fysisk försämring och maximera livskvalitet.
27
De tre innovationsplattformar är: Smarta Material, Personlig Hälsa och Smarta Hållbara Städer.

34

Viktiga möjliggörande sektorer
För att de utvalda fokusområdena ska lyckas, är det viktigt att stärka kontaktytorna mellan
Life Science och de viktiga möjliggörande sektorerna livsmedel, materialvetenskap,
nanoteknik/nanovetenskap och IKT. I synnerhet IKT är till exempel inte bara en möjliggörare
för e-hälsa, utan är även bl.a. en viktig drivkraft i arbetet som rör Big Data och genomik, som
har stora konsekvenser för den framtida inriktningen av Life Science, till exempel inom
området för individualiserad behandling. Med tanke på regionens kompetens inom IKT och
livsmedel, och globalt unika tillgångar för materialvetenskap i form av MAX IV och ESS, kan
de möjligheter som kommer ur en stark sektorsövergripande strategi för Life Science vara en
verklig och varaktig konkurrensfördel för Skåne.
Strategiska mål som rör fokusområdena
Följande mål har definierats specifikt för varje fokusområde samt för att förstärka gränssnitten
mellan Life Science och de viktiga möjliggörande sektorerna. Detta kommer att säkerställa att
vi förblir på rätt väg när det gäller färdplanen för att uppnå den övergripande visionen för
2030.
STRATEGISKA MÅL FÖR 2030
Källa
AVSEENDE FOKUSOMRÅDENA
För vart och ett av fokusområdena (mervärdesmat/functional food, personalised
medicine, e-hälsa)
Ökning av antalet företag inom varje fokusområde som är
baserade i Skåne jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet startups inom varje fokusområde jämfört
med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet startups inom varje fokusområde som
överlever i 3 år eller mer jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Ökning av antalet startups inom varje fokusområde med fler
än 50 anställda jämfört med 2014.

Ny
(Kvantitativ analys)

Antal mål och/eller strategier inom Region Skånes
sjukvårdsorganisation som direkt relaterar till
fokusområdena.

Ny
(Kvalitativ analys)

Antal lösningar som genomförs av Region Skånes
sjukvårdsorganisation som direkt relaterar till
fokusområdena.

Ny
(Kvantitativ och
kvalitativ analys)
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Förekomst av relevanta tjänster som erbjuds för att stödja
aktörer inom respektive fokusområde, bedöms enligt
tillgänglighet och relevans (tillgång- och
efterfrågeperspektiv).
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Ny
(Kvalitativ analys,
t.ex. via enkäter)

4.3 VÄRDERINGAR OCH PERSPEKTIV AVGÖRANDE FÖR FRAMGÅNG

Som management-gurun Peter Drucker uttrycker det, ”Culture eats strategy for breakfast!”.
Den bästa strategiska planen kommer att misslyckas om de människor och organisationer som
genomför den inte styrs av rätt kultur, värderingar och perspektiv. Vi tror att följande värden
(det som motiverar vårt beteende) och perspektiv (hur vi ser på vårt arbete och på varandra) är
centrala och avgörande för vad vi som Region Skåne kan uppnå (se Figur 16).

Värderingar

En tjänande
och
samarbetande
inställning
(Att arbeta för
varandras
framgångar)

Åtgärdsbaserat
lärande
(Rapid
prototyping,
utförande och
lärande)

Öppenhet
(Öppenhet i dialog)

Flexibilitet

Långsiktigt

Perspektiv

(Investeringar &
lönsamhet)

Framtidsinriktat
(Mod att föreställa
sig framtiden för
Life Science & att
ta risker)

Glokalt
(Skåne och
världen)

”Mellanrummet”
(X-division, sektor
/ bransch /
disciplin /
organisation /
land)

Figur 16: Värderingar och perspektiv som styr hur vi arbetar internt och i förhållande till externa partners

Värden





En tjänande och samarbetande inställning – Att arbeta för varandras framgång, i
stället för enbart vår egen
Åtgärdsbaserat lärande – Att snabbt vilja och kunna försöka testa nya saker
(prototyper), utföra åtaganden, och lära från erfarenheter för att bli bättre nästa gång
(”failing forward”)
Öppenhet – Att vara öppna i vår dialog och kommunikation med varandra, och inte
gömma sig bakom ”dolda agendor”

Perspektiv








Långsiktigt – Att inte vara ute efter snabba lösningar, utan vara villig att göra modiga
investeringar för långsiktigt värde och lönsamhet, inte bara i ekonomiska termer, utan
även i termer av samhällsmässiga resultat
Framtidsinriktat – Att inte leva i nostalgi, utan hela tiden blicka framåt och föreställa
sig framtiden och Life Science-områdets potential, med modet att ta välgrundade
risker, och samtidigt som erkänna att det kommer att finnas saker som ”vi inte vet att
vi inte vet”
Glokalt – Att anta ett globalt perspektiv som ständigt försöker lära av de bästa i
världen, samtidigt som det översätter bästa praxis till det bästa lokala alternativet för
Skåne
”Mellanrummet” – Att riva hindren mellan silos och vara villig att arbeta över
gränserna – oavsett division, sektor, industri, disciplin, organisation och land.
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Flexibilitet
Slutligen måste vi vara flexibla som organisation – och ha förmågan att reagera och utföra
med snabbhet och smidighet. Det innebär att vara villig att lära av både våra egna erfarenheter
och andras, att kunna navigera i en ständigt föränderlig global miljö, och samtidigt se
proaktivt på framtiden och på hur vi bättre kan förbereda oss i dag, för att till fullo förverkliga
vår morgondag.
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4.4 HANDLINGSPLAN

För att säkerställa att vi uppnår önskade resultat av vår interna Life Science-strategi har vi
identifierat följande åtgärdspunkter, med utgångspunkt från vad Region Skåne som
organisation realistiskt och praktiskt sett kan driva och underlätta. Dessa åtgärdspunkter har
grupperats på det sätt som illustreras i Figur 17, i syfte att förstärka grundförutsättningarna
och innovationssystemet för Life Science i Skåne och åtgärda bristerna i dessa. Andra
åtgärdspunkter rör varumärkesbyggande och kommunikation. Här menar vi att det är
nödvändigt att komplettera ett ”push”-perspektiv (det vill säga att omvandla genomförbara
idéer och forskning till kommersiellt gångbara lösningar via tekniköverföring) med ett ”pull”perspektiv (dvs. anpassa forsknings- och utvecklingsagendorna till marknadens behov). I
”pull”-perspektivet framhålls i synnerhet vikten av ett nära samarbete med vårdorganisationer
och leverantörer om ansvaret för och kommunikationen om olika frågor (som till exempel
åldersrelaterade hälsoproblem och kroniska sjukdomar) där Life Science-sektorn har
möjlighet att erbjuda värdehöjande lösningar.
Innovationssystem

PULL – anpassa forskningen till marknadens behov
Testa effektivitet
Gäller för individualiserad behandling, mervärdesmat etc

Upptäckt

Idé

(Akademin,
grundforskning)

Preklinisk

Fas I/II/III (IV)

Utveckling

Utveckling

Preklinisk
PoC

Klinisk
PoC

Klinisk
verifiering

Kommersialisering

Marknad

Prototyper
Version 1, 2, 3 etc
Stegvisa förbättringar;
Gäller för e-hälsolösningar

Testning inom hälso- och sjukvården

Förkommersiell upphandling

Offentlig
upphandling
av innovativa
lösningar

PUSH – omvandla idéer och forskning till kommersiellt gångbara lösningar via
tekniköverföring

Kompetens
Finansiering
Regionala tillgångar
Grundförutsättningar

Figur 17: Innovationssystemet och grundförutsättningarna för Life Science i Skåne

Säkerställa framtida kompetens och locka talanger
1. Utveckla regional kompetens inom både traditionella Life Science-områden (t.ex.
biokemi, fysik och sjukvård) och de centrala möjliggörande industrierna (t.ex. IKT,
nanovetenskap/teknologi, materialvetenskap och livsmedel). Åtgärderna bör riktas
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både mot den befintliga kompetensbasen (forskare, anställda och företagare) och den
framtida arbetskraften via utbildning. Detta kan man till exempel åstadkomma genom
att se till att det finns fortbildningsmöjligheter för högkvalificerade arbetstagare och
forskare, och samverka med regionens universitet för att säkerställa att utbildningen är
anpassad till industrins behov av ny kompetens. Insatserna på detta område kommer
att kopplas till det redan etablerade Koncernrådet för kompetensutveckling inom
Region Skåne och eventuellt kompletteras med inrättandet av en läkarutbildning i
Kristianstad.
2. Aktivt locka talanger till regionen, särskilt högt kvalificerade forskare och
entreprenörer. Detta är nära kopplat till en tydlig regional varumärkesstrategi (se punkt
10) som lyfter fram Skånes värdeerbjudande till dessa talanger, och kan ytterligare
främjas genom att man till exempel gör det lättare för både invånare och andra att
starta företag i Skåne.
Öka tillgången till regionala resurser
3. Öka tillgången till regional infrastruktur. Den regionala infrastrukturen omfattar
forskningsanläggningar (t.ex. ESS, MAX IV och Lund Bioimaging Centre), biobanker
och hälsoregister samt andra databaser (t.ex. metadatabasen för epidemiologi).
Det framtida arbetet inom ramen för Region Skånes Life Science-strategi bör vara
nära kopplat till organisationens strategi för smarta material, i syfte att förbättra
samordningen och göra det möjligt att utnyttja de potentiella fördelarna av att ESS och
MAX IV har placerats i Skåne.
4. Utveckla infrastruktur och tjänsteplattformar, till exempel infrastruktur för
hälsoinformatik och system för hantering av hälsoinformation, för att möjliggöra ett
effektivt utnyttjande av information från olika regionala databaser för tillämpningar
inom hälsa och biomedicin. Detta kräver specialkunskaper och -kompetens samt en
samordnad utveckling och kombination av IT-system för att komma bort ifrån den
nuvarande silomentaliteten i fråga om datahantering.
Vidare bör data som finns i regionens biobanker, hälsoregister och andra databaser
vara kvalitetssäkrade och göras tillgängliga för användning av externa parter. Detta
kräver att en lämplig affärsmodell och strukturer utvecklas, och framför allt att Region
Skåne får mandat att vara pådrivande inom detta område.
Dessutom bör kapaciteten för kliniska prövningar utökas och vidareutvecklas. Detta
inbegriper bland annat att utveckla testningsresurser och skapa infrastruktur för
validering av e-hälsovårdslösningar. För att kapaciteten för och utförandet av kliniska
prövningar och tester ska kunna öka krävs det också en kompetensutveckling inom
Region Skåne.
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Öka tillgången till finansiering
5. Samordna och öka finansieringsmöjligheterna i Skåne. Detta innebär att ansluta till
befintliga nätverk såsom FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) och titta
närmare på hur Region Skåne kan påverka utvecklingen och utformningen av
såddkapitalfonder, att utnyttja befintliga nationella finansieringsinitiativ såsom
VINNOVA-finansierade ”Strategiska innovationsprogram” och utveckla intern eller
hyra in kompetens för att ansöka om finansiering inom ramen för Horizon 2020. Det
innebär också att göra en gemensam och samordnad ansträngning för att locka
investerare att investera i Life Science-verksamheter i Skåne.
6. Ökning av medfinansieringen inom Region Skånes hälso- och sjukvård för att
göra det lättare för start-ups och entreprenörer att testa sina idéer inom vården. Till
exempel kan Region Skåne täcka kostnaderna för tjänster i samband med kliniska
tester och prototyper och tillhandahålla infrastrukturstöd medan företaget täcker
kostnaden för material. Region Skåne kan också ge stöd i form av Living Labs och
tillhandahållande av behovsanalyser.
Utveckla ett effektivt och hållbart innovationssystem för Life Science
7. Utöka FoU-investeringarna inom utvalda fokusområden. Detta handlar om att
prioritera Region Skånes framtida FoU-investeringar på de identifierade
problemområdena (t.ex. kroniska sjukdomar, åldersrelaterade hälsoproblem och
psykisk ohälsa bland unga) samt de utvalda fokusområdena (individualiserad
behandling/personalised medicine, behandling, e-hälsa, mervärdesmat/functional
food).
8. Förstärka hälso- och sjukvårdens förmåga och kapacitet att satsa på innovation
inom Life Science. Detta inkluderar att:





Kontinuerligt identifiera behov inom hälso- och sjukvården. Därigenom förstärks
det tidigare nämnda ”pull”-perspektivet när det gäller att anpassa behoven till
FoU-agendan.
Utveckla flexibla plattformar för testning. Detta innebär att skapa smidighet och
förmåga till snabb prototyputveckling.
Utveckla lämpliga incitament i sjukvårdssystemet för att uppmuntra till prövning
och antagande av idéer och prototyper via förkommersiell upphandling. Detta kan
innebära att belöna medicinska hälsoresultat och inte produktionsfaktorer, vilket
skulle uppmuntra prövning och antagande av värdehöjande lösningar, dvs.
lösningar som uppnår bättre hälsoresultat till samma eller lägre kostnad. Andra
incitament kan till exempel vara att låta vårdanställda ta ledigt för att utveckla
idéer eller samarbeta med forskare och/eller företag om projekt som intresserar
dem.
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Erbjuda en tydlig inkörsport för företag som vill samarbeta med Region Skånes
vårdorganisationer. Detta innebär tydligare information om kontaktpersoner inom
Region Skåne samt vad Region Skåne kan erbjuda dessa företag.

9. Stärka det innovationsstödjande systemets förmåga och kapacitet på
fokusområdena. Målet är att etablera ett smidigt och välfungerande
innovationssystem för varje steg i innovationsprocessen och att öka effektiviteten i
innovationssystemet som helhet. Detta inkluderar att:










Göra en bedömning av utgångsläget på de utvalda fokusområdena inom olika
industrisegment. Detta kommer att möjliggöra kontinuerlig bevakning av
utvecklingen inom varje fokusområde (alla kanske inte omfattas av befintlig
statistik om Life Science idag), och nära knyta an till de kvantitativa och
kvalitativa analyser av strategiska mål som nämns i avsnitten 4.1 och 4.2.
Skapa och stödja framåtblickande verksamhet. Detta kommer att öka förmågan
och flexibiliteten hos innovationssystemets intressenter, särskilt entreprenörer och
mindre företag, att förutse och dra nytta av trender och förskjutningar som
påverkar Life Science-sektorn.
Uppmuntra sektorsövergripande samarbete med utvalda fokusområden som en
gemensam plattform. Det är särskilt viktigt att främja möjligheterna till samverkan
med de identifierade möjliggörande industrierna IKT, nanoteknik, livsmedel och
materialvetenskap.
Identifiera och åtgärda funktionella brister i innovationssystemet för vart och ett
av de utvalda fokusområdena inom Life Science i Skåne. Detta kan innebära mer
fokuserad finansiering för att förstärka svagare funktioner i innovationssystemet
tillsammans med lämpliga mekanismer för resultatuppföljning.
Fastställa lämpliga strategiska allianser utanför Skåne för att förstärka
kapaciteten och förbättra marknadstillgången på de utvalda fokusområdena. Detta
kommer att bidra till att internationalisera företagen i regionen, och förutsätter ett
strategiskt urval av samarbetspartner på varje fokusområde, inklusive utländska
bolag som kan bidra till utvecklingen av dessa områden.

Varumärkesbyggande och kommunikation
10. Skapa en tydlig varumärkesstrategi som kommunicerar Skånes unika
värdeerbjudande på nationell, europeisk och internationell nivå. Detta kommer att
vara nära kopplat till att lyfta fram regionala resurser (och tillgången till dem) samt
förklara hur det regionala innovationssystemet fungerar och vilka roller olika
intressenter spelar, för att göra det möjligt för lokala och utländska parter att lättare
navigera i systemet. Detta kommer att påverka regionens förmåga att locka till sig och
behålla kompetens (se punkterna 1 och 2) samt dra till sig finansiering i form av
riskkapital. För att uppnå detta behöver kompetens inom vetenskapsjournalistik,
marknadsföring och lobbying hyras in eller utvecklas internt inom Region Skåne.
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11. Kommunicera Region Skånes vision, uppdrag och roll inom Life Science i Skåne.
Detta innebär att tydligt ange vad Region Skåne kan (och inte kan) styra eller
underlätta, och dess roll i innovationssystemet (t.ex. som köpare av Life Sciencelösningar via sin sjukvårdsorganisation, samt som samordnare av insatser mellan olika
stödaktörer inom det regionala innovationssystemet). En viktig aspekt av detta är att
agera både internt och externt, det vill säga att se till att kommunikationen kring
Region Skånes Life Science-strategi når alla regionens medarbetare, så att de interna
ansträngningarna samordnas, samtidigt som den skapar klarhet för externa parter – allt
från företag som vill samarbeta med Region Skåne till viktiga nationella och
europeiska intressenter och internationella partner.
12. Anpassa innovativa miljöer och klargör innovationsekosystemet så att de olika
stödaktörerna inom det innovationsekosystem som Region Skåne stöder och styr drar
åt samma håll. Dessa innovativa miljöer omfattar science parks, företagsinkubatorer
och -acceleratorer, mötesplatser och klusterorganisationer. Detta skulle leda till större
tydlighet och ökat samarbete i ett för närvarande komplicerat innovationsekosystem,
från ett inifrån-ut perspektiv (för att beskriva vilka roller innovationssystemets
intressenter har, kopplat till syfte och funktion, samt för att skapa en kultur av
samarbete) samt ett utifrån-in perspektiv (för externa parter som vill bedriva
verksamhet i Skåne).
Ett systematisk och flerdimensionellt tillvägagångssätt
Genomförandet av Life Science-strategin kräver ett systematiskt och flerdimensionellt
tillvägagångssätt där såväl Life Science-aspekter som det regionala innovationssystemet
beaktas, för att säkerställa att innovationssystemet fungerar smidigt inom vart och ett av
fokusområdena för Life Science samt de möjliggörande sektorerna. Roller och ansvar måste i
sin tur definieras på samma flerdimensionella sätt – mellan fokusområden och
innovationssystemets olika funktioner – inom en organisation som främjar flexibilitet och
samarbete i ”mellanrummen”.
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