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Angående kompetensutveckling inom läkemedelsutveckling 
 

Vi undertecknande företrädare för intresseorganisationer, branschföreningar och 

universitet inom läkemedelsområdet, anser det som angeläget med extra satsning på 

kompetensutveckling inom alla delar av Sveriges nya basnäring life science.  

Sverige har en lång tradition av forskning inom läkemedel/life science. Detta har 
kommit den svenska befolkningen till godo genom tillgång till moderna behandlingar 
och värdefulla arbetstillfällen och inkomster. Läkemedel är en del av det bredare fältet 
life science och är en basnäring för Sverige vilket framgår av nedanstående siffror från 
2018:  

• 82 miljarder i exportvärde som bidrag till handelsbalansen med  28% ökning 
senaste kvartalet 

• 11 000 anställda i läkemedelsföretagen och betydligt fler inom hela life science-
sektorn 

• 11,4 miljarder i externa forskningsinvesteringar inom läkemedel (SCB 2017 
• Högre förädlingsvärde per anställd jämfört med andra industrisektorer 
• Hög andel högutbildade och hög andel kvinnor 

 
För att fortsätta med en högklassig vård och utvecklas som välfärdsland är en fortsatt 
stark position inom området viktig. Detta gäller både forskningsmässigt och 
näringspolitiskt för att ur båda aspekterna vara en betydande part på den globala 
arenan. 
 
Det är mycket angeläget att Sverige bibehåller och stärker sin värdefulla position inom 

de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade 

produktutvecklingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling (från molekyl till 

fungerande läkemedel).  Inom detta område är forskning en förutsättning för den 

baskompetens som genereras inom ramen för de avancerade grundutbildningarna. 

Framtidens forskning inom life science-området har en hög tvärvetenskaplig prägel. Det 

är viktigt att skapa förutsättningar för kompetens som behövs i hela utvecklingskedjan 

vid framtagande av läkemedel och medicintekniska produkter, så att företagen stannar i 

Sverige. Idag behöver den kompetens och samordning som behövs i de olika stegen för 

att ta fram själva produkten/läkemedlet stärkas. Kompetensen som fortfarande finns 



 

idag inom detta fält riskerar att undermineras väsentligt inom en 10-årsperiod efter att 

de stora företagen i mycket har lämnat landet. Med fler nya typer av läkemedel kommer 
behovet bli ännu större.  

Historiskt har kunskap inom läkemedelsutveckling byggts upp inom företagen i nära 

samarbete med akademin. I takt med att färre stora bolag med 

läkemedelsutvecklingsaktiviteter i Sverige finns minskat underlag för denna typ av 

kunskap. Samtidigt ser vi de i dag kompetensbärande personerna inom fältet närma sig 

pensionsåldern. Den forskning inom akademin som fanns i detta tidigare samarbete 

behöver få en nysatsning, för att jobba med grundläggande metodforskning inom 

området. Betydelsen av expertkunskap inom det här området är mycket stort för de 

forskningsverksamheter som omvandlas till bolagisering av 

läkemedelsutvecklingsprojekt och det riskerar att bli en utmaning i ljuset av de större 

läkemedelsföretagens minskning av antalet forskningsverksamheter Sverige. Vi har 

enskilda starka verksamheter med stor betydelse för Sverige, men det är inte tillräckligt 

för att erbjuda det indirekta lärande som tidigare förekom vid ett flertal ställen. I tillägg 

till detta kan vi konstatera att läkemedelsformulering blir allt mer mångfacetterat i och 
med den breddning i form av nya typer av läkemedel.  

De satsningar som gjorts inom ramen för Swedish Drug Delivery Forum är viktiga. De 

behöver dock förstärkas med insatser även i den tidigare fasen av 

läkemedelsutvecklingen. Kompetensförsörjningen i detta steg måste stärkas inom 

akademin för att tillsammans med industrin utveckla Sverige till ett fortsatt attraktivt 

land för internationella forskningsinvesteringar. Vid Uppsala universitet finns landets 

enda farmaceutiska fakultet som genom samarbeten med andra fakulteter, SciLifeLab 

Drug Discovery and Development Platform (DDD), Swedish Drug Delivery Center 

(SweDeliver) och de nya initiativen Genomic Medicine Sweden (GMS) och Testa Center 

har byggt upp unik kompetens inom alla delar av den akademiska 

läkemedelsutvecklingen. Forskarutbildningen vid fakulteten försörjer life science-

sektorn med specialutbildade experter för utvecklingsprocessen mellan molekyl och 

fungerande läkemedel. Den komplexa och fragmenterade situation som många 

nystartade biotech och mindre läkemedelsbolag befinner sig i då det vill föra sina 

projekt mot klinik kräver kunnig personal, och en majoritet av fakultetens disputerade 

går till svenskt och internationellt näringsliv och bidrar till att optimera 
utvecklingsprocesserna. 

I tillägg till det som beskrivs ovan kännetecknas modern läkemedelsutveckling av 

utveckling av nya typer av terapeutiska små molekyler (”new modalities”),  alltfler 

biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi samt individualiserad 

läkemedelsbehandling. Snabb utveckling och innovation där helt nya tekniker och 

läkemedel når patienten går fort och kräver också parallell utveckling av ämnesområden 

som farmakogenetik, diagnostik, uppföljning av läkemedelsbehandlingar. En satsning 

behövs på nya kompetenser för läkemedelsutveckling inom detta område, t.ex. olika 
typer av biomarkörer för precisionsmedicin.   

För att säkra Sveriges konkurrenskraft inom läkemedelsutveckling föreslår vi: 



 

- riktade satsningar inom innovationssystemen för att samordna utvecklingen och 

att förstärka Sveriges konkurrenskraft inom life science och 
läkemedelsutveckling 

- ökad mobilitet mellan akademi och de forskande läkemedelsföretagen genom 
vidgat samarbete i EU eller VINNOVA-finansierade projekt av typ SweDeliver 

- ökade resurser för att vidareutveckla SciLifeLabs läkemedelsplattform (DDD), 
vilket skapar möjligheter för utveckling av exempelvis nya antibiotika samt mer 
omfattande samverkan med innovationssystemen och läkemedelsföretagen 

- förstärkt satsning på forskarutbildning inom läkemedelsområdet. Expertisen 

inom läkemedelsutveckling måste behållas och förstärkas. 
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