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VISION - Svensk initiativkraft, nyckelkompetenser och  stark 
innovationsinfrastruktur  - en självklar partner i paneuropeiska projektkonsortier

MÅL
 Ökad förståelse och ett ökat intresse för H2020 bland 

svenska Medtech-och Life science aktörer
 EU utlysningar bevakas och i möjligaste mån 

synkroniseras med utlysningar inom Medtech4Health 
och Swelife

 Öka antalet ansökningar från svenska aktörer inom Life 
Science och Medicinsk teknik

 Påverka nästa ramprogram, FP9, mot svenska 
styrkeområden genom att koordinera, positionera och 
kommunicera svenska styrkeområden på EU-nivå

SYFTE

• Skapa konkret nytta för svensk 
Medtech och Life science 
genom ökat deltagande i 
europeiska samarbeten

• Sverige ska attrahera en större 
andel av EU:s F&I-medel

Presentatör
Presentationsanteckningar
VISIONSvensk medicinteknisk initiativkraft, nyckelkompetenser och stark innovations-infrastruktur  - en självklar partner i paneuropeiska projektkonsortier.



Projektlogik - IMPACT
Skapa konkret nytta 
för svensk Medtech
och Life science 
genom ökat 
deltagande i 
europeiska 
samarbeten

Sverige ska 
attrahera en större 
andel av EU:s F&I-
medel

Ökad förståelse och ett ökat intresse för 
H2020 bland svenska Medtech-och Life 
science aktörer

EU utlysningar bevakas och i möjligaste
mån synkroniseras med utlysningar 
inom Medtech4Health och Swelife

Öka antalet ansökningar från svenska 
aktörer inom Life Science och 
Medicinsk teknik

Påverka nästa ramprogram, FP9, mot 
svenska styrkeområden genom att 
koordinera, positionera och 
kommunicera svenska styrkeområden 
på EU-nivå

5 Styrkeområdesgrupper

6 st nationella workshops

Life Science Ladies-middag

EIC Pilot director lunch, Sthlm

10-tal aktörsmöten i Bryssel

Nationell kommunikation hemsidor och nyhetsbrev

Deltagande i referensgrupp Hälsa

Frukostmöte ang IMI

Matchmakingmöte Bryssel

Swelifeutlysning ansökningsstöd

Samarbete Frankrike och Tyskland

Draftsläsning H2020

Kommunikation externa bedömare



>250 
nationella 
personer

>30-tal
internationella 

personer

>5 högnivå-
möten i 
Bryssel

2 
arbets-

modeller

20
Draftsinspel 

H2020

Förslag 
påverkansarbete

5 bolag
till EU SME 

Support Office

5 
Styrkeområdes-

grupper

6 nationella WS 
över Sverige

Samt 10-talet övriga 
informationstillfällen

5 
Högnivå-
möten i 

Stockhlom

10 
olika WS/möten i 

Sverige, Oslo, 
Bryssel, 

Helsingfors

Kartläggning
individer, projekt och 

aktörer

Referensgrupp
Hälsa

Flyer 
om Sveriges styrkor 

Guide
H2020-ansökan
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Systemeffekter

• Referensgrupp Hälsa
• Interaktion med ICT
• Ökat MT-närvaron

• Innovationsstödssystemet – ökad regional interaktion

• Samarbete med EEN, BuS, Swecare, Ty-sv hk, 
Frankrikes ambassad mfl

• Högre grad av samarbete mellan MT4H och Swelife

• Ökat/breddat det internationella nätverket i Bryssel 

• Breddat befintliga fokusgruppers aktiviteter att 
inkludera H2020 och ramprogramspåverkan



Genomförda aktiviteter- forts.
• 6 st seminarier över landet
• Presentation för STINGs VD-nätverk, Stockholm 
• Presentation H2, Stockholm
• Fått med skrivningar in i H2020-call drafter 
• Flyer - Sverige-pitch 
• Flertalet high level möten i Bryssel
• Spridit information från Vinnova och Bryssel 

kontinuerligt i nätverket
• Kartlagt ett stort antal individer av intresse för 

området
• Initierat och säkerställt Bernd Reicherts besök i 

Sverige – runda bordssamtal
• Initierat 5 st styrkeområdesgrupper
• Initierat samarbete mellan referensgrupperna för 

Hälsa och ICT

• Identifierat aktiva ”good stories” personer som tex 
Olof Svenningsen, Erik Elmehag mfl

• Dragningar för Swelifes styrelse och 
omvärldsbevakningsgrupp

• Dragningar för MT4H:s styrelse och noder
• Två enkäter har skickats ut och bearbetats
• Utvecklat ett koncept för High level luncheon i 

Bryssel
• Utarbetat förslag på IMPACT 2.0
• Bidragit till att föra en dialog med Magda Chlebus 

om besök i Sverige och genomföra en aktivitet i 
samband med NLSD

• Genomförts ett frukostseminarium under NLSD 
2018

• Genomfört en middag med 30-talet inbjudna 
kvinnor i ledande befattningar inom Life science



Inspel från Sverige

www.medtech4health.se www.swelife.se

Horizon
2018-2020

http://www.medtech4health.se/
http://www.swelife.se/


• Undersökning av 3 stycken inspel från Sverige under 2017 
(referensgruppen)

• Genomgång av samtliga texter i drafterna 
• Identifiering av ”relevant” respons till inspelen i följande drafter:

• Draft 4; mars 2017 – Resultat i Draft 5.3
• Draft 5.3; maj 2017 – Resultat i Draft 7
• Draft 7; augusti 2017 : Resultat i Draft 10 (Final version)

Arbetsätt



Det finns flera drafter som cirkulerar och som går ut till olika grupper. 
Därför är det inte lätt att alltid se hela resultatet från ett inspel. Det kan 
vara så att ett inspel kommer in i en version av draften men försvinner 
från nästa.

Många inspel gällande sista året av H2020 programmet (År 2020) togs 
bort i de senare versionerna och kommer istället att vara en del av ett 
senare arbete (under 2018-19).

OBS!



Resultat 2017
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Inspel 1 mars

Inspel från SE 3 omgångar 2017

Inspel 2 Maj Inspel 3 Sept

Antal Antal som verkar har kommit in i draften



Arbetssätt 2018

• Undersökning av inspel från Sverige under 2018

• Genomgång av samtliga relevanta texter i drafterna

• Identifiering av ”relevant” respons till inspelen i:

• Draft Horizon 2020, year 2020; May– SC1-RTD Topics Vs 7 jämfört  med
Oct SC1-RTD Topics Vs 8



Resultat 2018
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Inspel I Draft 7 från Sverige

Inspel Swelife/SwBio

Antal Inspel Antal Inspel i nya draften

Inspel övrigt SE

Använt SE text i draften



Slutsatser

- Det går att få in enstaka ord i drafterna
- Det går att få in t.ex SME medverkan
- Det är mycket svårare att få in meningsfulla texter
- För att lyckas måste man ha ett starkt och objektivt argument för sitt  

case
- En stor utmaning är att svara under den tidspress som KOM ge  

programkommittéerna OCH
- Eftersom drafterna går ut till flera grupper än Nationella  

programkommittéerna skulle Sverige vinna mycket på att utveckla en  
mer proaktiv samlad strategi.
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