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Science for Life Laboratory
Inledning

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är en nationell
forskningsinfrastruktur för molekylära livsvetenskaper och
utgör tillsammans med max iv och ess regeringens stora
satsningar på forskningsinfrastrukturer i Sverige. Verk
samheten drivs av de fyra värduniversiteten Karolinska
Institutet (ki), Kungliga Tekniska Högskolan (kth), Stock
holms universitet (su) och Uppsala universitet (uu).
SciLifeLab har i uppdrag att bedriva storskalig molekylär
biologisk forskning och ska vara tillgängligt för forskare
från universitet och högskolor samt andra forsknings
utövare. Det innebär att tillhandahålla en nationell forsk
ningsinfrastruktur med avancerade teknologier och expertis. För detta erhöll SciLifeLab 269 mnkr i nationella medel
från regeringen under 2019. Utöver de nationella medlen
tillkom 159 mnkr i strategiska forskningsmedel direkt till de
fyra värduniversiteten vilket bidrar till att stärka främst den
lokala, men även den nationella, forskningsverksamheten
inom ramen för SciLifeLab.
Som nationell forskningsinfrastruktur bedriver
SciLifeLab verksamhet vid ytterligare sju lärosäten: Chal
mers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings
universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversi

tet, Umeå universitet och Örebro universitet. SciLifeLab:s
närvaro vid alla stora lärosäten samt en ökad synlighet mot
privat sektor, hälso- och sjukvård och andra svenska myn
digheter, möjliggör en stor kontaktyta mot forskarsamhället
i Sverige, något som avspeglar sig i att nästan 1 400 forskare
nyttjat SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur under 2019.
För att ytterligare bidra till svensk, internationellt konkur
renskraftig forskning, stödjer SciLifeLab och värduniversiteten sju forskningsprogram, Research Community Programs
(rcps), med syfte att föra samman forskare och SciLifeLab:s
högteknologiska infrastruktur runt ett gemensamt forsk
ningsområde. Dessa etablerades 2018 och under 2019 har
forskningsprogrammen vuxit avsevärt och därmed ökat
synligheten och attraktionskraften för svensk forskning.
SciLifeLab har under 2019 påbörjat en process för att staka
ut en färdplan för sin utveckling under nästa årtionde 2020–
2030. I detta ingår etablering av SciLifeLab:s strategiska
inriktning i framtiden. Som ett led i detta har SciLifeLab
under året fördjupat sitt fokus på utveckling och kvalitets
höjning av verksamheten samt långsiktigt utökat samarbetet
med industrin, hälso- och sjukvården och andra myndig
heter, vilket beskrivs mer ingående i kommande stycken.
I samma riktning genomfördes under 2019 en nationell

SciLifeLab i siffror 2019
Värduniversitet
• Kungliga Tekniska Högskolan
• Karolinska Institutet
• Stockholms universitet
• Uppsala universitet
Övriga lärosäten med SciLifeLab-verksamhet
• Chalmers tekniska högskola
• Göteborgs universitet
• Linköpings universitet
• Lunds universitet
• Sveriges lantbruksuniversitet
• Umeå universitet
• Örebro universitet
Forskningsinfrastruktur
• 40 faciliteter lokaliserade vid 11 svenska universitet och
organiserade i 7 plattformar:
– Bioinformatik
– Cellulär och molekylär avbildning
		– Diagnostikutveckling
– Genomik
– Kemisk biologi och genredigering
– Läkemedelsutveckling
– Proteomik och metabolomik
• 357 årsarbetskrafter (466 personer), 46 procent kvinnor och
54 procent män
• 71 procent av personerna som arbetar inom forskningsinfrastrukturen innehar en doktorsexamen

• 1 355 unika användare av forskningsinfrastrukturen varav
1 283 akademiska användare
• 14 procent av infrastrukturens resurser nyttjades av användare
från hälso- och sjukvård, industri och statliga myndigheter
• 103 fortbildningstillfällen har organiserats av forskningsinfrastrukturen, 33 har varit lokaliserade på annan ort än
Stockholm/Uppsala-regionen
Vetenskaplig produktion från forskningsinfrastrukturen
• 2019 publicerades 602 artiklar med data, resultat och/eller
analyser från forskningsinfrastrukturen
• 13 procent av totala antalet publikationer för 2019 har nyttjat
service från fler än ett av forskningsinfrastrukturens
teknikområden
Forskningsmiljö och dess vetenskapliga produktion
• Omkring 200 gruppledare, inklusive SciLifeLab fellows
• 30 SciLifeLab fellows
– 188 gruppmedlemmar, varav 40 procent doktorander och
			 30 procent postdoktorer
– 72 nya samarbeten
Ekonomi
• 428 mnkr i statlig grundfinansiering
• 761 mnkr i omsättning, inklusive externa medel och
användaravgifter

science for life laboratory årsrapport 2019 | 3

S CI EN CE F O R L I F E L A B O R ATO R Y

behovsinventering av nya tekniker samt verksamheter vilka
kan tänkas ingå i SciLifeLab:s framtida forskningsinfra
struktur. En nationell hearing anordnades för att inhämta
andra samhällssektorers och intressenters olika behov och
önskemål för hur SciLifeLab kan bidra till att stärka det
svenska forskarsamhället och Sverige som internationell
forskningsnation.

Organisation och finansiering

SciLifeLab:s styrelse är det beslutande organet vars uppdrag
regleras i Förordningen om Nationellt centrum för livsveten
skaplig forskning (sfs 2013:118). Styrelsen beslutar i frågor
som rör SciLifeLab som nationellt center, vilket inkluderar
fördelning av medel för nationell forskningsinfrastruktur
samt läkemedelsutveckling. Styrelsen rapporterar till kth:s
styrelse. Av ledamöterna i SciLifeLab:s styrelse utses fyra
från värduniversiteten och tre från andra svenska lärosäten.
Styrelsens ordförande samt en ledamot från näringslivet
utses av regeringen. Utöver styrelsen finns en operativ led
ningsgrupp (Management Group), ett internationellt rådgi
vande organ (International Advisory Board), en nationell
SciLifeLab-kommitté (National SciLifeLab Committee, nsc),
SciLifeLab-kommittéer vid respektive värduniversitet, samt
styrgrupper för de teknikplattformar som utgör SciLifeLab:s
forskningsinfrastruktur. Den nationella
SciLifeLab-kommittén är ett rådgivande organ till direktören
och har i uppgift att informera sig om SciLifeLab:s inriktning
och tillgängligheten för infrastrukturen. Den ska ge råd om
strategiska framtidsfrågor rörande den service, kompetens
och det stöd till forskare som SciLifeLab erbjuder. Kommit
tén består av ledamöter från andra lärosäten än värduniver
siteten. Under året har kommittén diskuterat det nationella
perspektivet kring forskningsinfrastruktur inom livsveten
skaperna samt även deltagit vid besök av International Advi
sory Board och vid SciLifeLab:s nationella hearing.
SciLifeLab:s grundfinansiering består av medel för den
nationella forskningsinfrastrukturen, medel för läkemedels
utveckling samt strategiska forskningsmedel (SFO) till värd
universiteten. En sammanställning av SciLifeLab:s finans
iering återfinns i figur 1.
Utöver SciLifeLab:s grundfinansiering erhåller forsk
Figur 1

SciLifeLab:s grundfinansiering består av medel för nationell
forskningsinfrastruktur, medel för läkemedelsutveckling samt
SFO-medel till värduniversiteten
2019

2018

2017

2016

2015

Nationell forskningsinfrastruktur

216

213

209

206

154

54

53

52

52

41

SFO-medel

159

157

154

152

150

Total (mnkr)

428

423

415

410

345

Läkemedelsutveckling
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ningsinfrastrukturens faciliteter också medel från andra
forskningsfinansiärer samt intäkter från användaravgifter.
Den finansiella rapporteringen för år 2019 fokuserar på upp
draget som nationell forskningsinfrastruktur. Resultat för
forskningsmiljöerna i övrigt vid SciLifeLab beskrivs med
hjälp av andra mått som bibliometri.

SciLifeLab:s roll som nationell
forskningsinfrastruktur
Återrapporteringskrav: Beskriv vilka åtgärder som
vidtagits för att säkerställa SciLifeLab:s roll som ett
nationellt centrum. Beskriv hur projekt fördelats mellan
olika universitet och högskolor.
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur har som uppdrag att
tillhandahålla avancerade teknologier, unik och dyrbar
utrustning samt expertkompetens till det svenska forskar
samhället. Det överordnade målet är att generera internatio
nellt slagkraftig livsvetenskaplig forskning som annars inte
hade varit möjlig att åstadkomma i Sverige. Forsknings
infrastrukturen har ett nationellt uppdrag vilket innebär att
servicen ska vara tillgänglig för akademiska forskare på lika
villkor, oberoende av vilket lärosäte forskaren tillhör. Forsk
ningsinfrastrukturen ska också vara öppen för forskare
verksamma inom privat sektor, hälso- och sjukvård samt
andra statliga myndigheter.
Merparten av forskningsinfrastrukturen är belägen vid
SciLifeLab:s campus i Solna, där Karolinska Institutets,
kth:s och Stockholms universitets faciliteter är lokaliserade,
samt vid Uppsala universitet. Forskningsinfrastrukturen
inkluderar även faciliteter vid Chalmers tekniska högskola,
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds uni
versitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet
och från och med 2019 också Örebro universitet. En viktig
anledning till att SciLifeLab i ökande grad har valt att lokali
sera verksamhet utanför värduniversiteten är möjligheten
att införliva unika teknologier och kompetenser i infrastruk
turen oberoende av var i landet de finns tillgängliga, och
därmed kunna erbjuda dessa som nationell service.
Infrastrukturens teknologier erbjuder ett brett spektrum
av serviceområden med inriktning mot livsvetenskaplig
forskning. Dessa omfattar genomik (sekvensering av dna
och rna), proteomik (analys och detektion av proteiner),
metabolomik (analys och detektion av metaboliter), singelcellsbiologi (teknologier för analys på singelcellsnivå), spatiell omik (rymdupplöst genom-, transkriptom- och prote
inanalys i celler och vävnader), biomedicinsk avbildning
(mikroskopi- och bildbehandlingstekniker), molekylära
strukturer (bestämning av makromolekylers tredimensio
nella struktur), kemisk biologi (påverkan på proteinaktivitet
eller proteinnivåer genom applicering av bioaktiva småmo
lekyler) och genredigering (syntetiska förändringar av dnasekvensen hos celler och modellorganismer). Vidare
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erbjuder infrastrukturen service och utbildning till forskare
i bioinformatik liksom service inom de tillämpade forsk
ningsområdena diagnostikutveckling (molekylära metoder
för klinisk diagnostik) och läkemedelsutveckling (förädling
av akademiska forskningsupptäckter till potentiella läkeme
delsprojekt). Sammantaget ger SciLifeLab:s serviceområden
forskare möjlighet att med hjälp av komplementära tekniker
och analyser undersöka allt från biomolekylära grundforsk
ningshypoteser till stora, komplexa frågeställningar som
syftar
till att förstå och lösa samhällsutmaningar inom miljö
och hälsa.
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur består av cirka 40
faciliteter fördelade på sju teknologiplattformar, figur 2.
Under 2019 arbetade totalt 466 personer i forskningsinfra
strukturen, med en jämn fördelning mellan kvinnor (46 pro
cent) och män (54 procent). Antalet helårsekvivalenter för
arbetsstyrkan, 357 för 2019, är lägre eftersom delar av facili
tetspersonalen innehar deltidstjänster och/eller delvis
bedriver egen forskning. Av infrastrukturens personal har
71 procent avlagt en doktorsexamen vilket visar på en hög
utbildnings- och kompetensnivå.
De flesta av SciLifeLab:s plattformar och faciliteter tilläm
par någon form av prioritering av inkommande projektan
sökningar. Vetenskaplig höjd och praktisk genomförbarhet
Figur 2

Organisation av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur
på plattformsnivå
Akademi, Myndigheter,
Sjukvård & Industri

Bioinformatik

Diagnostikutveckling
Genomik
Kemisk biologi och genredigering

Data Centre

Användare

Cellulär och molekylär avbildning

Läkemedelsutveckling
Proteomik och metabolomik

är de viktigaste parametrarna som bedöms. En del plattfor
mar och faciliteter använder sig dessutom av externa pro
jektgranskningskommittéer för rankning av inkommande
projektförslag. Detta gäller speciellt de enheter som har ett
stort användartryck eller där projekten ställer krav på
omfattande resurser. Faciliteter som huvudsakligen utför
väldefinierade serviceuppdrag med tillräckliga resurser för
att tillgodose samtliga inkommande projekt tillämpar van
ligtvis ett rakt kösystem efter principen ”först till kvarn”.
För alla projektprioriteringsmodeller gäller grundprincipen

om opartiskhet gentemot användaren.
För att fortlöpande kunna erbjuda nationellt unik och inter
nationellt slagkraftig service, är det av yttersta vikt att facili
teterna kontinuerligt uppgraderar sina teknologier och
instrumentuppsättningar. För att understödja detta införde
SciLifeLab 2018 en årlig intern utlysning med syfte att delfi
nansiera inköp och uppgradering av dyrbara instrument. Av
de totalt 15 ansökningar som inkom från faciliteterna i 2019
års utlysning, beviljades finansiellt stöd för inköp av sju nya
instrument med en total budget från SciLifeLab på 15,9 mnkr.
Under 2019 initierades också de 16 nationella, tvååriga
teknikutvecklingsprojekt som beviljades anslag 2018 i en
utlysning finansierad med nationella medel (14 mnkr) och
SFO-medel från de fyra värduniversiteten (24 mnkr). Syftet
med projekten är att ge forskare möjlighet att utveckla ny
teknologi och metodologi, ämnade att kunna erbjudas som
service från 2021 inom ramen för befintlig facilitetsverk
samhet vid infrastrukturen. SciLifeLab har för avsikt att
genomföra en liknande utlysning för teknologiutvecklings
projekt under 2020.
Av viktiga teknikuppgraderingar under 2019 kan nämnas
den påbörjade installationen av ett nytt kryoelektronmikro
skop vid SciLifeLab:s Cryo-EM-facilitet, en investering som
möjliggjorts genom ett anslag om 55 mnkr från Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse och medfinansiering från
SciLifeLab (5 mnkr) och su (10 mnkr).
Under 2019 anordnade SciLifeLab för andra gången forumet
Facility Forum. Denna gång som ett tvådagarsarrangemang
med dels parallella arbetsmöten och dels arbetsplatsspecifika
program. Forumet riktar sig till all personal som arbetar inom
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur, samt den centrala
administrationen, och samlade över 300 deltagare i år. Det
hade som primärt mål att förbättra personalens generella kun
skaper om SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur samt att öka
känslan av SciLifeLab-tillhörighet. Deltagarna fick möjlighet
att diskutera olika teman som karriärmöjligheter för infra
strukturpersonal, hur man åstadkommer en optimal facili
tetsanvändarupplevelse samt behovet av gemensamma data
baslösningar och informatikstöd.
Under 2019 har ett omfattande planeringsarbete inletts
med syfte att utforma utbudet i SciLifeLab:s framtida forsk
ningsinfrastruktur under nästa budgetperiod 2021–2024.
För att ge forskare och lärosäten från hela landet möjlighet
att medverka i denna process, genomförde SciLifeLab under
2019 en nationell enkätundersökning med syfte att kartlägga
behov av nya tekniker och service inom molekylära livsve
tenskaper. Parallellt med behovsinventeringen fick också
enskilda forskare och svenska lärosäten möjlighet att föreslå
befintliga, icke SciLifeLab-finansierade faciliteter, som kan
didater för införlivning i infrastrukturen från 2021. Enkät
undersökningarna resulterade i 73 förslag på nya tekniker
och service samt 60 förslag på faciliteter för inkorporering i
SciLifeLab:s infrastruktur. Det inkomna materialet har
granskats av SciLifeLab:s ledningsgrupp, infrastrukturens
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plattformar, värduniversitetens SciLifeLab-kommittéer och
den nationella SciLifeLab-kommittén. De föreslagna facilite
terna kommer tillsammans med infrastrukturens nuva
rande faciliteter utvärderas av internationella experter
under våren 2020. Baserat på utvärderingen kommer
SciLifeLab:s ledningsgrupp och styrelse under hösten 2020
besluta om utformningen av och budgeten för infrastruktu
ren 2021–2024.

Figur 4

Nyttjande av resurser vid SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur
per användarkategori
2019	

%

Akademi

85

Industri

2

Hälso- och sjukvård
Andra statliga myndigheter

10
2

Användare av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastrukturens nationella uppdrag innebär att
plattformarna och faciliteterna ska vara tillgängliga för, och
nyttjas av, forskare från hela landet. Den nationella sprid
ningen av användare är därför ett viktigt mätetal för verk
samheten. För 2019 var antalet enskilda, akademiskt verk
samma forskare som använde sig av forskningsinfrastrukturen 1 283, och fördelningen av dessa baserat på
användarnas lärosäten redovisas i figur 3. Huvudparten av
användarna återfinns vid Karolinska Institutet och Uppsala
universitet. Utanför värduniversiteten representerar Lunds
universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet en stor del av användarna. Av
antalet akademiska forskare som använde SciLifeLab:s
forskningsinfrastruktur under 2019 kommer 51 procent från
lärosäten utanför värduniversiteten. Utöver de infrastruk
turkunder som redovisats ovan hade bioinformatikfacilite
ten Compute and Storage i Uppsala över 1 100 unika använ
darkonton under 2019. Dessa användarkonton representerar
forskare från hela Sverige som använt sig av den datalagring
Figur 3

Individuella, akademiskt verksamma användare av
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur per lärosäte 
2019

Karolinska Institutet
Uppsala universitet
Lunds universitet

Umeå universitet

Göteborgs universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

%

25

17

11

11

8
7

Internationella universitet

6

KTH

4

Chalmers tekniska högskola

2

Stockholms universitet
Linköpings universitet

Andra svenska lärosäten

5
3

2

och beräkningskapacitet som faciliteten erbjuder.
I regeringens forskningsproposition 2016 betonades att
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur utöver akademiska
användare också ska vara tillgänglig för forskare inom
hälso- och sjukvård och industri. Figur 4 visar hur forsk
ningsinfrastrukturens totala resurser (normaliserade för
antalet arbetande helårsekvivalenter på respektive facilitet)
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nyttjats under 2019. Användare inom hälso- och sjukvård,
näringsliv och andra statliga myndigheter, som till exempel
Naturhistoriska riksmuseet, Totalförsvarets forskningsin
stitut och Statens veterinärmedicinska anstalt, stod för totalt
14 procent av de nyttjade resurserna.
Den nationella och sektoriella spridningen av användare
under 2019 är vidare illustrerad i figur 5, där de individuella
användarnas tillhörighet (lärosäten, hälso- och sjukvård,
industri, samt andra statliga myndigheter) är representerade
på X-axeln, och forskningsinfrastrukturens faciliteter är
representerade på Y-axeln. Storleken på cirklarna korrelerar
till antalet användare av respektive facilitet.

Kunskapsöverföring

SciLifeLab har under 2019 varit delaktiga i ett brett spektrum
av aktiviteter för kunskapsöverföring i form av fortbild
ningsaktiviteter och praktiska seminarier kopplade till dess
forskningsinfrastruktur. SciLifeLab har även genom sina
forskare medverkat i värduniversitetens grundutbildningar.
Under året har 103 fortbildningstillfällen genomförts i regi
av forskare från SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur, bland
annat inom områdena bioinformatik, genomik, proteomik,
mikroskopi och bildanalys. Dessa aktiviteter genomfördes
huvudsakligen i Uppsala eller Stockholm, men även vid
andra svenska lärosäten, utomlands och digitalt via webben,
figur 6a. I syfte att tillmötesgå det växande behovet av kun
skap inom analys och hantering av stora datamängder har
SciLifeLab:s plattform för bioinformatik, National Bioinfor
matics Infrastructure Sweden (nbis), arrangerat flera fort
bildningstillfällen inom bioinformatik under 2019. nbis har
under året även erbjudit drop-in-möten en gång i veckan i
Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå, Lund och Göteborg.
Forskare har där getts möjlighet att diskutera frågeställ
ningar kring bioinformatik med experter från SciLifeLab.
Utöver detta har SciLifeLab finansierat tolv fortbildningstill
fällen med nationella medel. Dessa har varit speciellt riktade
till användare av forskningsinfrastrukturen, med fokus på
områdena bioinformatik, läkemedelsutveckling, proteomik,
singelcellsgenomik och kryoelektronmikroskopi. Fortbild
ningstillfällena genomfördes vid SciLifeLab:s Campus
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Figur 5

Spridning av tillhörighet för SciLifeLab-faciliteternas användare

Behöver ny

Solna, Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs
universitet och Lunds universitet, med totalt 198 deltagare
från olika lärosäten och organisationer, figur 6b. Deltagarut
värderingar har genomförts efter varje fortbildningstillfälle
i uppföljningssyfte. Strukturen för kunskapsöverföring med
stöd från SciLifeLab kommer att ses över under 2020.
Masterprogram
För att stärka kopplingen mellan utbildning av studenter och
SciLifeLab:s forskning är flera av SciLifeLab:s faciliteter
involverade i masterprogrammen Molekylär medicin vid
Figur 6a

Figur 6b

Deltagare vid SciLifeLab:s fortbildningstillfällen, med
administrativt och finansiellt stöd. Fördelade per lärosäte
eller annan organisation 
2019	

Nationell fördelning av fortbildningstillfällen per ort
2019	

Uppsala universitet och Molekylära tekniker inom livsve
tenskaper i ett samarbete mellan kth, Karolinska Institutet
och Stockholms universitet. Masterprogrammen är finansie
rade med grundutbildningsmedel. Masterprogrammet i
molekylär medicin ger studenterna en fördjupad kunskap
om molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjuk
domar, med fokus på genomik, epigenetik, diagnostik och
terapier. Masterprogrammet i molekylära tekniker inom
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livsvetenskaper har särskild inriktning på molekylära tekni
ker för sjukdomsbehandlingar och diagnostiska verktyg, i
kombination med en omfattande utbildning i dataanalys.
Båda programmen har ett högt söktryck med 11–17
sökande per plats och en bred internationell representation
bland de antagna. Majoriteten av de utexaminerade studen
terna från programmen går vidare till forskarutbildning vid
olika institut världen över eller till anställning inom livsve
tenskapsindustrin. Utbildningarna inom masterprogram
men sker i nära samverkan med SciLifeLab:s forskningsin
frastruktur och ett antal studenter ges möjlighet till
praktikplatser under sommaren.

SciLifeLab Data Centre

SciLifeLab Data Centre har under 2019 utvecklat sin verk
samhet för att stödja faciliteter och användare i frågor om IToch datahantering. Data Centre tillhandahåller en rad olika
tjänster för faciliteternas operativa drift, hantering av forsk
ningsdata, koordinering av IT-frågor gentemot externa par
ter och rådgivning till SciLifeLab:s enheter.
Forskningsdatahantering följer ett cykliskt arbetsflöde
med start i datainsamling, följt av delning av data inom pro
jekt, analys och tolkning av resultat, annotering av data,
långtidslagring, arkivering, publicering och återanvändning
av data för nya vetenskapliga ändamål. Data Centre verkar
för att stödja faciliteternas arbete gentemot forskningspro
jekt genom hela detta flöde, ofta i samarbete med andra aktö
rer både nationellt och internationellt. Detta arbete leder till
att data producerad av SciLifeLab:s faciliteter i ökande grad
följer FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable,
Re-useable), vilket höjer dess vetenskapliga värde och säkrar
spårbarhet och reproducerbarhet. Särskild hänsyn tas till
data som kräver ökad säkerhet, som till exempel mänskliga
genomikdata. Data Centre stödjer datahanteringsplaner
både med ett webbaserat verktyg för hanteringen och med
mallar som riktar sig mot livsvetenskapsprojekt och deras
behov. Data Centre bidrar även till den nationella samord
ningsgruppen för datahanteringsplaner som drivs av
Vetenskapsrådet.
Data Centre tillhandahåller ett antal webbaserade tjänster
för faciliteterna. Orderportalen är ett system som förenklar
kommunikation och överenskommelser mellan faciliteterna
och deras användare vid inledning av serviceprojekt. Publi
kationsdatabasen fungerar både som ett system för sökning
och presentation av publikationer som är resultat från ser
vice- eller forskningsprojekt och som ett rapporteringssys
tem för faciliteter. Data Delivery Portal (under utveckling) är
ett gemensamt nationellt system för leverans av data från
faciliteter till användare, med syfte att förenkla och säkra
dataflödet.
SciLifeLab:s verksamhet är mycket IT-intensiv och Data
Centre har under året arbetat med att se över hur faciliteter
nas IT-behov tillgodoses. Detta sker i en strukturerad
behovsrapportering för IT- och datafrågor, med återkom
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mande möten i Uppsala, Solna och videomöten för nationella
faciliteter. Dessa följs av arbete för att samordna tekniska
lösningar som ofta kommer från lokala lärosäten eller Veten
skapsrådets e-infrastrukturer, primärt snic, Swedish Natio
nal Infrastructure for Computing, och sunet, Swedish Uni
versity Computer Network. Speciellt följs behov av
beräknings- och lagringskapacitet i regelbundna möten med
både nbis och snic.
Under året har Data Centres stöd till SciLifeLab:s verk
samhetskontor och ledning ökat. Som exempel kan nämnas
vidareutveckling av verksamhetens inrapporteringssystem
vilket gjort det möjligt att ta fram mer avancerade analyser
än tidigare. Data Centre bidrar även med bibliometri och
rapporteringssystem för faciliteterna, och arrangerar work
shops och konferenser med fokus på data- och IT-frågor spe
cifikt för livsvetenskaperna. Under 2019 arrangerade Data
Centre en workshop med internationella talare, Reproduci
bility and Data Reuse in Life Science, som direktsändes
via YouTube.

Utåtriktad verksamhet

SciLifeLab har under året genomfört flera evenemang och
andra kommunikationsinsatser. Syftet är att öka kännedo
men om och engagemanget i organisationens infrastruktur
och forskningsmiljö, samt att delta i den publika dialogen
kring den livsvetenskapliga forskningens möjligheter och
förutsättningar. Enskilda faciliteter och andra konstellatio
ner, såsom Research Community Programs och Data Centre,
har även genomfört utåtriktade insatser i egen regi. Dess
utom har representanter från SciLifeLab deltagit vid ett antal
nationella och internationella vetenskapliga möten.
Under den årliga Almedalsveckan i Visby fanns
SciLifeLab representerat i program och som medorganisatör
i tre seminarier kring precisionsmedicin, livsvetenskapliga
data och kompetensutveckling kring läkemedelsutveckling
och farmaci. SciLifeLab bidrog även med representanter i ett
antal rundabordssamtal och paneldebatter under veckan.
SciLifeLab deltog också aktivt som utställare vid bransch
mässan Nordic Life Science Days i Malmö, som omfattar
alla aspekter av livsvetenskapligt näringsliv i de nordiska
länderna.
Under hösten arrangerade SciLifeLab en nationell hearing
i Stockholm med syfte att samla information om hur olika
aktörer och intressenter inom molekylära livsvetenskaper
och det offentliga Sverige ser på delar av den färdplan som
utarbetas för centrets kommande tioårsperiod. Hearingen
och arbetet med färdplanen beskrivs även under avsnittet
Utvärdering och utveckling av verksamheten.
SciLifeLab har regelbundet stått värd för internationella
besök från bland annat forskare, regeringsmedlemmar,
ambassadörer och näringsliv som syftat till internationellt
informationsutbyte. Som exempel kan nämnas delegationer
från Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan, Vietnam, Indonesien,
Malaysia, USA, Schweiz, Österrike, Tyskland, Frankrike,
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Belgien, Storbritannien, Lettland och Finland 2019. Det
anordnades också ett heldagsevenemang inom ramen för det
europeiska populärvetenskapliga initiativet ForskarFredag.
SciLifeLab stödjer och medverkar i vetenskapsfestivalen
SciFest i Uppsala som 2019 samlade 8 600 besökare och när
mare 300 utställare.
Genom Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists
stödjer SciLifeLab unga excellenta forskare i början av kar
riären och dessutom bidrar det till ökad kunskap om centret
utomlands. Denna internationella utmärkelse drivs som ett
samarbete med the American Association for the Advance
ment of Science, aaas, och den vetenskapliga tidskriften
Science. Satsningen möjliggörs även genom finansiellt stöd
av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Årets prisomgång
var den sjunde i ordningen och de fyra vinnarna utsågs
baserat på sina arbeten inom kategorierna i) cell- & moleky
lärbiologi, ii) genomik, proteomik & systembiologi, iii) eko
logi & miljö, samt iv) molekylärmedicin. 2019 års vinnare var
Longzhi Tan, Stanford University, USA; Humsa Venkatesh,
Stanford University, USA; Zibo Chen, California Institute of
Technology, USA och Barbara Klump, Max Planck Institute
for Ornithology, Tyskland. Pristagarna uppmärksammades
under en evenemangsvecka i december med bland annat ett
vetenskapligt symposium och ett prisutdelningsevenemang.
Det större utvecklingsprojekt för webbplatsen
www.scilifelab.se som initierades 2018 med målet att för
bättra tillgängligheten för information till centrets olika
målgrupper har fortsatt och lanseringen av den nya webb
platsen är planerad till det första kvartalet 2020. Parallellt
med detta projekt har även en uppdatering av SciLifeLab:s
grafiska profil genomförts.
En gång per vecka publiceras och distribueras
SciLifeLab:s digitala nyhetsbrev. Det innehåller information
om kommande kurser och evenemang, lediga tjänster och
speglar även den gångna veckans nyheter från SciLifeLab:s
webbplats – från pressmeddelanden till forskarporträtt och
notiser om nya forskningspublikationer. Under året har 158
nyhetsartiklar publicerats. Uppdateringar från organisatio
nen har även delats i centrets egna sociala mediekanaler:
LinkedIn, Twitter och Facebook.
SciLifeLab:s verksamhet och de vetenskapliga publikatio
ner som kommer från centrets forskningsmiljö och infra
struktur har också via svensk redaktionell media synlig
gjorts för allmänheten vid 197 tillfällen under året (tryckt
press och webb) samt 393 gånger i internationell media
(webb), vilka gett räckvidd på 9,5 miljoner respektive 88,8
miljoner lästillfällen1.

1

Mediebevakningstjänsten Retriever

Den vetenskapliga verksamheten
Återrapporteringskrav: Beskriv den vetenskapliga
verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling.

Satsningar på vetenskaplig utveckling

SciLifeLab har som mål att stärka Sverige som forsknings
nation inom de molekylära livsvetenskaperna. För detta
krävs utmärkta forskare och en stödjande och inspirerande
forskningsmiljö.
Idag består SciLifeLab:s forskningsmiljö av tre grupper:
• SciLifeLab:s forskare knutna till (anställda vid) ett
värduniversitet eller annat svenskt lärosäte. Omkring
200 forskargrupper är verksamma vid de fyra värduniversiteten och övriga svenska lärosäten med
SciLifeLab-verksamhet, inklusive de nuvarande 30
SciLifeLab fellows. 27 fellows är finansierade av värduniversitetens SFO-medel och tre med nationella medel.
• SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur, med grundfinansiering från nationella medel, samt SFO-medel och
extern finansiering. Personal verksam inom
SciLifeLab:s infrastruktur har en bred och tvärvetenskaplig kompentens. De guidar användarna inom
infrastrukturens olika molekylära livsvetenskapliga
tekniker och inom faciliteternas tjänster. Utöver detta
bidrar de till banbrytande teknikutveckling samt
utökad kunskap om molekylära sjukdomsmekanismer
och utveckling av förbättrade diagnostiska metoder.
• Användare av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.
Över 1 350 unika nationella och internationella användare per år.
Den forskning som pågår inom SciLifeLab:s forskarsam
hälle är bred och omfattar cancer, hjärt- och kärlsjukdomar,
autoimmuna och metabola sjukdomar, neurodegenerativa
sjukdomar, men även biodiversitet, evolution och miljöforsk
ning samt annan biologisk grundforskning och tillämpad
forskning. För att skapa en dynamisk forskningsmiljö med
interaktioner mellan olika forskargrupper, har SciLifeLab
initierat ett program dedikerat för forskningssamarbeten
inom Sverige.
Campus Solna är den största fysiska forskningsmiljön
inom SciLifeLab. Där bedriver de flesta anknutna forskare
och faciliteter från de tre värduniversiteten i Stockholm sin
verksamhet. Planer och strategier för Campus Solna beslu
tas av Campus Solna-kommittén. Under 2019 fattade kom
mittén beslut om ett omfattande arbete för att förbättra och
samordna IT-funktioner och IT-infrastruktur för SciLifeLab
i Solna. kth blir framgent leverantör av alla IT-relaterade
funktioner för Campus Solna. Under 2019 inrättades en post
som föreståndare för Campus Solna. Befattningen kommer
att tillsättas 2020.
Vidare har Campus Solna-kommittén fattat ett beslut om
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omorganisering av lokalytorna. Det kommer medföra för
bättrat nyttjande av lokalytorna samt bättre synergieffekter
mellan forskare och faciliteter vid Campus Solna. I planen
ingår omflyttningar av forskargrupper och mindre
ombyggnationer.
I Uppsala är Navet, vid Biomedicinskt Centrum, BMC,
SciLifeLab:s mötesplats och en viktig plats för att främja
den nationella tvärvetenskapliga forskningsmiljön. Navet
tillhandahåller gemensamma kontor, konferens- och sam
lingsytor för forskare och personal med anknytning till
SciLifeLab. Under 2019 har antalet fasta arbetsplatser i Navet
utökats och ett antal lokalanpassningar utförts. Nya paus
miljöer för kreativitet har skapats som ett led i utvecklingen
mot ökad trivsel hos forskare och personal. Under året har
all befintlig teknisk utrustning kvalitetssäkrats för att
bibehålla Navet som en väl fungerande arena för vetenskapliga möten.
Stödorganisationen till hela SciLifeLab, verksamhetskon
toret (Operations Office), är lokaliserad vid de två noderna
Campus Solna och Navet men fungerar som en enhet. Verk
samhetskontoret ansvarar för lokal drift, nationellt stöd till
infrastrukturen, ledningsstöd, projektkoordinering, kom
munikation, samverkan, evenemang, ekonomi samt verk
samhetsutveckling för hela SciLifeLab.
Research Community Programs
SciLifeLab:s Research Community Programs, rcps, är ett
helt nytt nationellt koncept av forskningsprogram för sam
hällsbyggande och forskningsnätverk, finansierade av natio
nella SciLifeLab-medel och SFO-medel från de fyra värduni
versiteten. Det syftar till att underlätta internationellt
konkurrenskraftiga samarbeten mellan det nationella forsk
arsamhället och SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.
rcp-konceptet initierades 2018 och etablerades fullt ut under
2019. De sju utvalda programmen: Biology of Molecular Inter
actions, The Human Protein Atlas, Large-scale clinical
genomics and complex diseases, The Human Developmental
Cell Atlas, Aquatic Microbiome Research Initiative, Pheno
typic Drug Discovery in Human Disease och Swedish Tumor
Microenvironment, har under 2019 arbetat med att skapa och
bygga upp nätverk för forskare och universitet i hela landet
inom respektive ämnesområde. Målet är att sammanföra
forskare i närliggande forskningsområden, öka takten för
nya upptäckter inom forskningsfältet och uppmuntra
genomförande av tvärvetenskapliga studier. Programmen
har arrangerat ett stort antal aktiviteter under 2019, till
exempel symposier och seminarieserier, erbjudit finansiellt
stöd för fortbildning av doktorander och postdoktorer, samt
utbyten mellan rcp-grupper i Sverige. Aktiviteterna har
sammanställts i en rapport som ska användas för att utvär
dera och utveckla rcp-konceptet ytterligare.
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Vetenskaplig produktion samt teknikutveckling

Av 2019 års publicerade artiklar där data, resultat och analy
ser har genererats av en eller flera SciLifeLab-faciliteter,
totalt 602 publikationer, återfinns ett stort antal i tidskrifter
med betydande vetenskaplig genomslagskraft. Som exempel
(med de av SciLifeLab:s involverade teknologiområden indi
kerade i parentes) kan nämnas publikationer som avhandlar
upptäckten av förändrad oligodendrocyt-heterogenitet i
utvecklingen av multipel skleros i människa 2 (singelcellsbio
logi, genomik), studier i zebrafiskmodeller som visar att pro
teinet TAF1, som är involverat i en typ av intellektuell funk
tionsnedsättning hos människa, är essentiellt för
fosterutveckling och neuronal utveckling3 (geneditering, bio
medicinsk avbildning, genomik, diagnostikutveckling, bio
informatik), strukturbaserad mekanism för aktivering av
GTPaset McrB med endonukleaset McrC4 (molekylära struk
turer), beskrivning av transkriptionell dysreglering i barn
patienter med hyperdiploid akut lymfatisk leukemi 5 (proteo
mik, diagnostikutveckling), dna-sekvenseringsstudier av
puma-stammar i Nord- och Sydamerika som gav ökad insikt i
inavelsproblematiken för geografiskt åtskilda populationer6
(genomik), framtagandet av en selektiv, småmolekylär auxinagonist som via nedbrytning av proteinet aux/iaa kan reg
lera utvecklingen av plantor7 (kemisk biologi, metabolomik),
mikroskopistudier av proteinet Mic60, en subenhet av MICOSkomplexet, och en nyckelkomponent för mitokondriens arki
tektur8 (biomedicinsk avbildning), kartläggning av skillnader
i den genetiska arkitekturen mellan individer med samkönad
respektive olikkönad sexuell preferens 9 (genomik), det första
fyndet någonsin som beskriver en mutation i en gen som
kodar för mikro-rna, neomorf, som orsak till en medfödd
genetisk sjukdom, i detta fall diastrofisk dysplasi10 (diagnos
tikutveckling, genomik), samt upptäckten att underliggande
faktorer för väggödlans färgpolyforism-balans beror på regu
latoriska förändringar av de gener som kodar för pterin och
karotenoid11 (genomik, bioinformatik).
SciLifeLab har som mål att fler användare ska nyttja mer
än en facilitet för sina frågeställningar och därigenom öka
den vetenskapliga bredden och genomslagskraften i forsk
ningsprojekten. Andelen publikationer där forskare har
nyttjat mer än ett teknologiområde inom SciLifeLab:s forsk
ningsinfrastruktur har stadigt ökat sedan 2013, och omfattar
för 2019 års publikationer 13 procent av det totala antalet.
Som nämnts tidigare verkar SciLifeLab för att forsknings
infrastrukturen alltid ska erbjuda teknologier, metoder och
expertis av högsta internationella klass till sina användare.
Jäkel et al., Nature, 2019
Gudmundsson et al., Scientific Reports, 2019
Nirwan et al., Nature Communications, 2019
5
Yang et al., Nature Communications, 2019
6
Saremi et al., Nature Communications, 2019
7
Vain et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019
8
Stoldt et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019
9
Ganna et al., Science, 2019
10
Grigelioniene et al., Nature Medicine, 2019
11
Andrade et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019
2
3
4
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Därför uppmuntras faciliteterna att använda upp till 20 pro
cent av sina resurser och SciLifeLab-finansiering för intern
teknologiutveckling. För 2019 rapporterar de allra flesta faci
liteter om betydande insatser i detta avseende, både vad gäl
ler investeringar och uppgraderingar av instrument och
utrustning, men också utveckling av nya teknologier, proto
koll och analysmetoder.

Figur 7a

Vetenskaplig produktion av vetenskapliga artiklar
publicerade av forskare knutna till SciLifeLab.
Antalet publikationer 2014–2019* 
800
700

SciLifeLab:s publikationer och genomslagskraft

SciLifeLab mäter, liksom andra verksamheter vid universi
teten, både kvantitativt och kvalitativt forskningsresultat
med hjälp av bibliometriska indikatorer. Inom bibliometri
görs statistiska analyser av de vetenskapliga publikationer
som forskare producerar. I texten nedan beskrivs utveck
lingen av publikationer producerade av SciLifeLab:s fors
kare anställda vid svenskt lärosäte, samt användare av
forskningsinfrastruktur. För detta ändamål redovisas tre
bibliometriska indikatorer: I) antal publikationer som mått
på forskningsproduktivitet, II) antal citeringar, som mått på
vetenskaplig genomslagskraft och III) fältnormerad cite
ringsgrad (Cf) för att kunna jämföra forskningens genom
slagskraft mellan olika länder och forskningsområden. Cf
kan endast redovisas för publikationer 2014-2017 eftersom
nyligen publicerade artiklar ännu inte har fått ett tillräckligt
antal citeringar för att en trovärdig Cf ska kunna beräknas.
För att kunna ta hänsyn till variationer i publiceringsmöns
ter och citeringstraditioner som finns inom olika discipliner
och länder, redovisas dessa bibliometriska indikatorer över
en längre tidsperiod.
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Figur 7b

Vetenskapligt genomslag för vetenskapliga artiklar
publicerade av forskare knutna till SciLifeLab.
Antalet citeringar per år 2014–2019*
30000

Publikationer från SciLifeLab:s forskare anställda vid
ett värduniversitet eller annat svenskt lärosäte
Den vetenskapliga produktionen av artiklar som publicera
des av forskare knutna till SciLifeLab ökade med 30 procent
från 2014 till 2018/2019, figur 7a12 . Ökningen över tid återspeg
lar den successiva expansionen av SciLifeLab:s forsknings
miljö. Det totala antalet publikationer har under de senaste
åren nått en relativt stationär nivå runt 700 publikationer
per år. I figur 7b12 och 7c13 ser man att dessa publikationer har
en hög vetenskaplig genomslagskraft. Det sammanlagda
antalet citeringar under 2019 var 23 107 stycken, vilket mot
svarar 5,3 citeringar per artikel.
Även när man jämför forskningens genomslagskraft mel
lan olika länder och forskningsområden visar publikationer
av forskare knutna till SciLifeLab hög vetenskaplig genom
slagskraft, figur 7c. Dessa publikationer citeras 56 procent
mer än världsgenomsnittet inom samma fält, publikationsår
och artikeltyp (Cf(2014-2017)= 1,56).
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Artiklar och Reviews i Web of Science
Fältnormerad och fraktionerad enligt metod vid Centre for Science and
Technology Studies (CWTS), Leiden University och baserad på Web of
Science, Cf inte tillförlitlig för 2018-2019
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Figur 7c

Figur 8b

Vetenskapligt genomslag för vetenskapliga artiklar
publicerade av forskare knutna till SciLifeLab.
Fältnormerad citeringsgrad 2014–2017

Vetenskapligt genomslag för publikationer där forskare
har använt sig av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.
Antalet citeringar per år 2014–2019*
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Figur 8a

Figur 8c

Vetenskaplig produktion av publikationer där forskare
har använt sig av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.
Antalet publikationer 2014–2019*

Vetenskapligt genomslag för publikationer där forskare
har använt sig av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur.
Fältnormerad citeringsgrad 2014–2017
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Publikationer från användare av SciLifeLab:s infrastruktur
SciLifeLab:s faciliteter rapporterar i SciLifeLab:s databas de
vetenskapliga publikationer innehållande resultat som tagits
fram genom användning av SciLifeLab:s forskningsinfra
struktur. Det bör noteras att antalet publikationer i databa
sen sannolikt representerar en underskattning av den totala
effekten av SciLifeLab:s infrastruktur, då rapportering
försvåras av exempelvis långa projekttider från användande
av en facilitet till publicering av genererade data.
Bibliometriska analyser av publikationer i SciLifeLab:s
databas visar att antalet artiklar där en eller flera av
SciLifeLab:s teknologier har använts ökade från 2014 till
2019 för att då nå en stationär nivå av runt 600 publikationer
per år, figur 8a14 . Den kraftiga ökningen över tid kan förkla
ras med den ökade användningen av SciLifeLab:s forsk
ningsinfrastruktur. Även dessa publikationer har hög
genomslagskraft. Under 2019 har publikationer innehål
lande resultat som tagits fram genom användning av
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur citerats 18 051 gånger,
figur 8b12 .
När man jämför genomslaget av publikationer knutna till
SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur globalt visar även dessa
publikationer hög vetenskaplig genomslagskraft. Cf för publi
kationer kopplade till SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur
ligger över världsgenomsnittet 2014–2017, (Cf(2014–2017)=1,41)
figur 8c15 , vilket innebär att dessa publikationer citeras 41 pro
cent mer än världsgenomsnittet inom samma forsknings
område, under samma år och för samma artikeltyp.
Sammanlagt visar de bibliometriska analyserna att publi
kationer relaterade till SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur
och anknutna forskare har en mycket hög vetenskaplig
genomslagskraft. Dessa publikationer citeras mellan 41 och
56 procent över världsgenomsnittet, och 15 till 20 procent av
dessa publikationer finns bland de 10 procent mest citerade
artiklarna i världen (PP(top 10%)=15-20).
Forskningsresultaten tyder på att SciLifeLab väsentligt
bidrar till att öka genomslagskraften för svensk forskning
inom livsvetenskaper på både nationell och internationell nivå.

Vetenskapliga möten

En viktig del av SciLifeLab:s uppdrag är att främja interak
tion, samarbete och känslan av gemenskap mellan forskare
från olika universitet och vetenskapliga områden knutna till
SciLifelab. För detta ändamål har SciLifeLab under 2019 till
handahållit stöd för konferenser och möten kring
SciLifeLab:s kärnforskningsområden samt forskningstekni
ker. Utöver detta har SciLifeLab organiserat, eller varit med
arrangör till, en mängd olika vetenskapliga konferenser,
symposier och möten med så väl nationella som internatio
nella talare och deltagare. SciLifeLab Science Summit, ett
14
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SciLifeLab:s publikationsdatabas
Fältnormerad och fraktionerad enligt metod vid Centre for Science and
Technology Studies (CWTS), Leiden University och baserad på Web of
Science, Cf inte tillförlitlig för 2018-2019

årligt evenemang som genomförs växelvis vid centrets verk
samhetsorter, arrangerades 2019 i Uppsala med temat Artifi
cial Intelligence for Life Sciences. Evenemanget var välbesökt
med nästan 400 deltagare. Andra exempel på återkommande
evenemang som SciLifeLab organiserar är de två seminarie
serierna SciLifeLab The Svedberg seminar series i Uppsala,
och Science for Life seminars – Campus Solna i Stockholm.
Under 2019 har totalt 30 nationella och internationella talare
blivit inbjudna till Uppsala eller Stockholm för att hålla ett
SciLifeLab-seminarium inom livsvetenskap.
SciLifeLab koordinerade 2019 nio minisymposier i Upp
sala och Stockholm, där forskare från olika discipliner och
sektorer möttes för att diskutera olika forskningsfrågeställ
ningar. Minisymposierna omfattade ämnen som biodiversi
tet, cancerforskning, läkemedelsutveckling, individanpas
sad medicin och bioinformatik.
SciLifeLab har ett löpande samarbete med Keystone Sym
posia, en organisation som strävar efter att sammanföra
forskare inom biovetenskap genom internationella möten
och workshops. 2019 resulterade samarbetet i symposiet Pro
teomics and its Application to Translational and Precision
Medicine i Stockholm. Under symposiet bjöd SciLifeLab in
mötesdeltagarna till ett lunchseminarium, då forskare vid
faciliteterna Autoimmunity Profiling, Eukaryotic Single Cell
Genomics, Cell Profiling och Mass Cytometry presenterade
de spjutspetstekniker som finns tillgängliga för användare
inom proteomik. De cirka 120 deltagarna hade därefter möj
lighet att diskutera sin forskning med facilitetsrepresentan
ter under en postersession.

SciLifeLab:s fellows-program

SciLifeLab:s fellows-program är ett rekryterings- och kar
riärutvecklingsinitiativ utformat för excellenta unga forsk
are i början av sin akademiska karriär. Programmet syftar
till att stärka svensk forskning genom att rekrytera och
behålla framstående forskare i Sverige. SciLifeLab fellows
rekryteras som gruppledare av värduniversiteten med finan
siering via värduniversitetens SFO-medel. De erhåller stöd i
form av ett startpaket på tre mnkr per år under fyra år varef
ter två års extra finansiering kan beviljas efter utvärdering.
Rekrytering sker i internationell konkurrens. Under 2019
har åtta nya SciLifeLab fellows rekryterats, varav fyra vid
Uppsala universitet, två vid Karolinska Institutet och två vid
Stockholms universitet. Ytterligare fyra SciLifeLab fellows
planeras tillträda under 2020, två vid kth och två vid su. För
närvarande inkluderar SciLifeLab:s fellows-program 30
unga gruppledare i olika stadier av sexårsprogrammet. I
SciLifeLab fellows forskargrupper arbetar 188 aktiva forsk
are, varav 30 procent är postdoktorer och 40 procent är
doktorander. Sex av dessa har disputerat under 2019.
SciLifeLab och värduniversiteten arbetar aktivt för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för sina SciLifeLab fel
lows. Under året har regelbundna möten med den operativa
ledningsgruppen arrangerats och arbete har påbörjats med
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att utarbeta ett processdokument för introduktion och inte
grering av SciLifeLab fellows. SciLifeLab Fellows Retreat
anordnades under hösten 2019, ett heldagsevenemang där
fellows fick möjlighet att medieträna och utföra realistiska
intervjuövningar i en workshop ledd av experter inom
mediekommunikation.
Externa anslag och samverkan
SciLifeLab fellows har varit fortsatt framgångsrika i att
erhålla externa forskningsanslag. Under 2019 har de sam
manlagt beviljats elva internationella forskningsanslag,
inklusive Europeiska Forskningsrådets Starting Grant,
embo Young Investigator och anslag från Joint Genome
Institute, samt flera nationella anslag från bland annat Can
cerfonden, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse och Hjärnfonden.
SciLifeLab fellows har under 2019 publicerat 86 vetenskap
liga artiklar i erkända vetenskapliga tidskrifter såsom Nature
och Science, samt i forskningsfältsspecifika tidskrifter från
Nature Publishing Group. Bibliometriska analyser på fel
lowspublikationer visar att de under tidsperioden 2014–2019
har hög vetenskaplig genomslagskraft, upp till 2,6 gånger
högre än det globala medelvärdet för samma publikationsår
och ämnesområde (medel Cf = 2,6). Utöver detta har
SciLifeLab fellows forskningsresultat under 2019 uppmärk
sammats i såväl nationell som internationell media, exempel
vis Sveriges Television och Forbes magazine.
SciLifeLab fellows använder moderna teknologier i sin
forskning samt bidrar aktivt till teknikutveckling. Genom
användning av kryoelektronmikroskopi har fellows forskar
grupper 2019 bland annat avbildat strukturen av intracellu
lära proteinkomplex så som den eukaryota cytoplasmatiska
ribosomen och enzymer med central roll inom metabolism
(atp-syntetas). Som teknikutveckling kan nämnas ett nytt
”intelligent” superhögupplöst mikroskop som automatiskt
anpassar inställningar till olika forskningsprover. En
SciLifeLab fellows forskargrupp har utvecklat nya metoder
inom stamcellsforskning. Ett exempel på forskning med kli
nisk relevans är utvecklingen av en ny metod för undersök
ning av värd-patogeninteraktioner i mag- och tarminfektioner.
Flera av SciLifeLab fellows har under 2019 aktivt arbetat
inom läkemedelsutveckling inriktad mot bland annat cancer,
Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De har även samarbetat
med läkemedelsföretag i prekliniska eller kliniska under
sökningar som kan leda till bättre metoder för validering av
nya läkemedel, samt studerat med neuroradiologiska meto
der funktioner och strukturer i hjärnan hos patienter med
premenstruellt dysforiskt syndrom.
SciLifeLab fellows har under året varit involverade i flera
projekt med syfte att främja öppen tillgång till vetenskaplig
information. Det skapades en kostnadsfri webbaserad platt
form för att underlätta användning av dna-baserade meto
der (iFISH) inom forskning och diagnostik samt kostnadsfria
mjukvaror (software) för analys av molekylära simuleringar.
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SciLifeLab:s samarbete med Wallenberg
Centres for Molecular Medicine

För att skapa ett nationellt samarbete inom molekylärmedi
cin, samt en plattform där unga gruppledare kan samspela,
lanserades 2018 National Molecular Medicine Fellows Pro
gram, nmmp. Initiativet sammankopplar SciLifeLab:s fel
lows-program med Wallenberg Centres for Molecular Medi
cine, wcmm, och därmed framtidens framstående
forskargruppsledare inom biovetenskap och molekylärme
dicin i Sverige. nmmp-samarbetet finansieras av ett bidrag
på nio mnkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Sam
mantaget omfattar nmmp nu mer än 100 unga gruppledare
knutna till SciLifeLab och de fyra wcmm-centren i Lund,
Göteborg, Linköping och Umeå. Inom ramen för nmmp
anordnades 2019 det årliga nätverksmötet med wcmm Göte
borg som värd. År 2020 står wcmm Umeå som värd för
mötet. Under 2019 utlystes medel för ettåriga samarbetspro
jekt mellan SciLifeLab fellows och wcmm-gruppledare. Sex
nya forskningsprojekt och ett vetenskapligt möte beviljades
finansiering i utlysningen. SciLifeLab:s styrelse beslutade att
delfinansiera de beviljade samarbetsprojekten, som alla
ansågs lovande och med betydande vetenskaplig höjd.

Samarbeten
Återrapporteringskrav: Beskriv samarbeten med
näringslivet, hälso- och sjukvården och andra
berörda aktörer.

Introduktion

Samverkan med forskande verksamheter utanför den akade
miska miljön, till exempel hälso- och sjukvård, näringsliv
och andra statliga myndigheter, fortsätter att vara en strate
giskt prioriterad del av SciLifeLab:s kärnverksamhet. Att
nationella infrastrukturer ska vara tillgängliga för forskare
även utanför akademin är en central komponent i såväl
regeringens livsvetenskapsstrategi som den senaste forsk
nings- och innovationspropositionen. Inom ramen för
SciLifeLab:s strategiarbete under 2019 har samverkan mel
lan sektorer angetts som ett formellt strategiskt mål för
SciLifeLab:s färdplan för framtiden.
Under 2019 etablerades Samverkanskontoret vid
SciLifeLab genom ett anslag från Vetenskapsrådet om åtta
mnkr för tidsperioden 2019–2022. Syftet är att genom riktade
satsningar på kommunikation, kunskapsutveckling och stöd
till den operativa verksamheten öka SciLifeLab:s kapacitet
för samverkan med nationella och internationella forskande
verksamheter på bred front. Under 2019 har en samver
kanskoordinator med fokus på klinisk forskning och sjuk
vårdssamverkan anställts på heltid. Rekrytering av ytterli
gare en resurs för stöd till industriell samverkan planeras
under första halvåret 2020.
Sverige har under senare år gjort omfattande investe
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ringar i nationell forskningsinfrastruktur med hög tillämp
ning inom såväl materialforskning som livsvetenskaplig
forskning, till exempel den nationella synkrotronkällan
max iv, den europeiska neutronkällan European Spallation
Source (ess), och SciLifeLab. Under 2019 har en dialog inletts
med representanter från max iv och ess för att skapa
gemensamma plattformar för samverkan i form av work
shops och seminarier för att gynna kunskapsöverföring, öka
nyttjande och förenkla för användare från industri.

Hälso- och sjukvård

SciLifeLab har som ambition att stödja utveckling av världs
ledande klinisk forskning och nästa generations hälso- och
sjukvård i Sverige. En stor del av SciLifeLab:s samarbete
med hälso- och sjukvård sker via plattformen för diagnostik
utveckling. Plattformens roll är att utveckla, validera och
implementera molekylära analyser för kliniska och transla
tionella forskningsprojekt, kliniska studier samt för diag
nostik inom hälso- och sjukvården. Faciliteter för klinisk
genomik finns sedan tidigare i Göteborg, Lund, Stockholm
och Uppsala och under 2019 beslutades att expandera verk
samheten till Linköping, Umeå och Örebro. Plattformen kan
därmed driva implementeringen av avancerade molekylära
teknologier och metoder i klinisk miljö vid universitetssjuk
husen i hela landet.
Med sin kliniska och tekniska kompetens har plattformen
för diagnostikutveckling bidragit till utvecklingen av en rad
diagnostiska tester för sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer
och infektionssjukdomar. Utveckling av nya tekniker och
innovativa lösningar med potential att implementeras i sjuk
vården sker i samarbete med kliniska och translationella
forskare, sjukvård samt industri. Plattformen bidrar även
med genetisk profilering i ett flertal kliniska studier, som till
exempel syftar till att utvärdera nya behandlingsmetoder för
cancerpatienter med specifika mutationer. Under 2019 analy
serades totalt cirka 15 000 kliniska patientprover med tester
som utvecklats och implementerats av de fyra etablerade
faciliteterna i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg, vil
ket visar på en stor efterfrågan av de analyser som plattfor
men utvecklat. Plattformen analyserade även cirka 11 000
prover för kliniska studier och forskning. Plattformens
arbete med helgenomsekvensering har bidragit till att en
ökad andel patienter med sällsynta sjukdomar får en diagnos
och ibland möjlighet till behandling. Många cancerpatienter
har kunnat erbjudas en individanpassad behandling och
möjligheterna att identifiera mikroorganismer vid infek
tionssjukdomar har förbättrats.
Plattformen för diagnostikutveckling är initiativtagare till
Genomic Medicine Sweden, gms, en nationell satsning inom
precisionsmedicin som syftar till att patienter i hela Sverige
ska få tillgång till bättre molekylär diagnostik och individan
passad behandling. Faciliteterna för klinisk genomik utgör
den tekniska basen för de molekylära analyser som utförs
inom gms. Efter en förstudie under 2017–2018 fick gms ett

anslag från Vinnova för att vidareutveckla satsningen under
2019–2020. gms har under året tagit fram nationella breda
genpaneler för translationell forskning och diagnostik inom
både hematologi och solida tumörer. Dessa paneler analyse
rar även farmakogener med relevans för dosanpassning av
vissa läkemedel. Inom området sällsynta sjukdomar arbetar
gms med att introducera helgenomsekvensering nationellt
och harmonisera analys och tolkning av data. Inom infek
tionssjukdomar fokuserar gms på att definiera en gemensam
metod för kartläggning av smittspridning samt att kunna
dela resultat mellan regioner. gms har även arbetspaket för
informatik, etik, legala frågor, hälsoekonomi och utbildning.
Inom faciliteten för klinisk proteomik på SciLifeLab har
verktyget Molecular Tumor Board Portal, mtb-Portal,
utvecklats för att möjliggöra sammanställning av komplexa
dataset från flera molekylära analyser av patientprover och
det fungerar som beslutsstöd vid val av behandlingsalterna
tiv för cancerpatienter. I dagsläget används mtb-portalen
inom Cancer Core Europe (sju europeiska cancercenter som
samarbetar inom kliniska studier) och innefattar genomdata.
Det finns planer att vidareutveckla portalen till att innefatta
även proteomdata samt att göra användargränssnittet smidi
gare för att kunna erbjuda verktyget till fler kliniker.

Industri

SciLifeLab stödjer aktivt svensk livsvetenskapsindustri
genom att ge industrin tillgång till infrastruktur samt genom
att öka kunskapsöverföringen mellan akademi och industri
inom teknikområden av hög strategisk relevans för svenska
företag. Under 2019 har samarbete med näringslivsaktörer
bidragit till forskning och kunskapsutveckling inom prote
inbaserade läkemedel, immunologi, antibiotikaresistens och
cancerdiagnostik. Totalt har 39 stora och små företag nyttjat
SciLifeLab:s infrastrukturfaciliteter som direkta användare
eller i form av forskningssamarbeten eller teknologiutveck
ling i samverkan. I takt med att SciLifeLab:s internationella
rykte sprids har även ett antal faciliteter pekats ut som glo
bala referenslaboratorier åt företag som utvecklar de tekno
logier som SciLifeLab tillhandahåller.
Som exempel på de typer av samverkan som bedrivs mel
lan forskningsinfrastrukturen och företag kan nämnas faci
liteten för masscytometri vid Karolinska Institutet. Facilite
ten har under 2019 etablerat samarbete med Roche Molecular
Diagnostics inom singelcellsbaserad molekylär diagnostik
och fungerar som referenslaboratorium för Fluidigm. Facili
teten utför även immunbevakning av patienter inom ramen
för en klinisk prövning som företaget iOnctura genomför
samt analyserar immunutvecklingen hos nyfödda barn i
samarbete med företagen VIR Biotechnology, Evolve Biosys
tems och Johnson & Johnson. I ett samarbete med Seventh
Sense Biosystems har faciliteteten även utvecklat en ny meto
dik och instrumentation för blodprovstagning.
SciLifeLab har under senare år även utvecklat en viktig
roll som testbädd för både stora och små företag vid utveck
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Figur 9

Summering av leveranser från plattformen för läkemedelsutveckling de första sex verksamhetsåren
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ling av nya teknologier samt vid nya tillämpningar av befint
lig teknologi. Faciliteterna vid SciLifeLab har under 2019
stött samverkansprojekt med fokus på teknologiutveckling
vid värduniversiteten med Akoya Bioscience, Horizon Dis
coveries, Leica Microsystems, Zeiss, ThermoFisher, Pacific
Biosciences, Samplix, Revolugene, Moligo, BioReperia,
Dovetail, Illumina, Zymo Research, Roche Diagnostics,
LabCyte, Navinci Diagnostics, Cartana, Malvern, Atlas
Antibodies och AbClon.
En tvådagars industrifokuserad aktivitet inom bioinfor
matiskt stöd för små och medelstora företag, sme Forum,
organiserades 2019 tillsammans med det Europeiska esfriprogrammet elixir, där SciLifeLab:s bioinformatikplatt
form nbis är den svenska noden. Syftet med denna aktivitet
var att lyfta bioinformatiska frågeställningar där svenska
småbolag har behov av stöd och där SciLifeLab kan bistå
med resurser och kompetens.
SciLifeLab deltog i årets upplaga av Nordic Life Science
Days, NLSDays, i Malmö. SciLifeLab har även under 2019
aktivt bidragit till forskningspolitiska inspel och dialog med
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), SWElife, och SwedenBio.
SciLifeLab har under 2019 i samarbete med läkemedelsfö
retaget Janssen (en del av Johnson & Johnson) organiserat två
gemensamma rundabordssamtal med medlemmar av Soci
alutskottet. Samtalen har syftat till att öka kunskapen om de
hinder som idag existerar kring utveckling och implemente
ring av individanpassade läkemedel och diagnostiska meto
der baserade på precisionsmedicinska principer. Övrig
direkt dialog kring övergripande samarbete med
SciLifeLab:s miljö har skett under året med globala läkeme
delsföretag som Pfizer, Takeda, Bayer, AstraZeneca, Johnson
& Johnson, Merck och Roche.
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Läkemedelsutveckling
Återrapporteringskrav: Beskriv hur satsningen på
läkemedelsutveckling genomförts.

Nya utvärderingar och strategisk översyn
inför forskningspropositionen 2020

Under 2019 har plattformen för läkemedelsutveckling firat
fem år som en nationell infrastruktur. Infrastrukturen
erbjuder svenska forskare tillgång till instrument, teknisk
expertis och kompetens för läkemedelsutveckling med indu
striell standard. Verksamheten utvecklas snabbt, se figur 9,
och 2019 års arbete har till stor del ägnats åt strategisk plan
läggning för hur läkemedelsplattformen kan bidra ytterli
gare till att etablera en hållbar utveckling av terapier för
sjukdomar i Sverige.
Plattformen för läkemedelsutveckling har begränsats av
att man inte haft en legal möjlighet att representera hela verk
samheten eftersom den utgörs av personal och funktioner vid
olika lärosäten. Sedan mitten av 2019 omfattas plattformen av
ett kansliavtal mellan plattformens värduniversitet som ger
Uppsala universitet en delegerad fullmakt att teckna avtal
med användare av den verksamhet som omfattas av plattfor
men. Som framgår nedan har avtalet redan möjliggjort ett
antal nationella och internationella samverkansprojekt.
En viktig framgångsfaktor för infrastrukturer som arbe
tar med akademisk läkemedelsutveckling är att säkerställa
att projekten som fått stöd vid infrastrukturen lyckas attra
hera finansiering för fortsatt utveckling mot kliniska pröv
ningar. Sådan finansiering är svår att få och kräver många
diskussioner med både nationella och internationella intres
senter. Under 2019 övergick två projekt vid plattformen från
akademiska till privatfinansierade läkemedelsprojekt. Fors
kare vid Karolinska Institutet ingick ett kommersiellt part
nerskap med ett internationellt riskkapitalbolag för sitt pro
jekt mot cancer. Ett projekt mot autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar drivs nu vidare till kliniska stu
dier av det Umeå-baserade företaget Lipum AB.
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Figur 10

Forskargrupper vars projekt stöds av plattformen för läkemedelsutveckling (december 2019)

Ökad nationell och internationell samverkan

Läkemedelsplattformens projektportfölj vid årsskiftet
2019/2020 redovisas i figur 10. Under året har den utökats med
två nya läkemedelsprogram från Göteborgs universitet och
ett från Linköpings universitet. Två läkemedelsprogram har
nått kommersialiseringsfas och ytterligare två program har
återgått till akademisk forskning. Den ökade nationella sprid
ningen av plattformens akademiska användare är till viss del
resultatet av en intensivare samverkan med innovations
systemen. Det nationella avtrycket har därmed ökat vilket
ytterligare understryker att plattformen för läkemedelsut
veckling är en nationell resurs, med förenklad process för
samverkan genom kansliavtalet ovan. Sedan början av 2019
har den toxikologiska verksamheten vid Swetox övergått från
Karolinska Institutet till statliga Research Institutes of Swe
den (RISE), med fortsatt stöd med analyser och expertis

genom ett nytt avtal. Plattformen för läkemedelsutveckling
underlättar svenska forskares nyttjande av europeiska infra
strukturer och resurser, exempelvis inom ramen för de av eu
och EFPIA (de forskande läkemedelsbolagen i Europa) finans
ierade Innovative Medicines Initiative (IMI)-programmen.
Två av plattformens projekt har antagits av IMI-programmet
ESCulab-European Lead Factory, och plattformens facilitet
”ADMEoT” deltar i det nya IMI-programmet ConcePTION.
Kansliavtalet för läkemedelsutvecklingsplattformen har
vidare möjliggjort att man som nationell infrastruktur 2019
blivit medlemmar i EATRIS (European infrastructure for
translational medicine), vilket ger plattformen utökade möjlig
heter att stödja svensk forskning för läkemedelsutveckling.
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Investering i morgondagens tekniker
och kunskapsöverföring

Inom livsvetenskaperna ser man nu en framväxt av helt nya
terapiprinciper. Protacs (protein targeting chimera) är ett
exempel på nya modaliteter som just nu röner stort intresse
bland alla globala läkemedelsföretag. SciLifeLab:s läkeme
delsplattform driver sedan 2018 ett teknikutvecklingsprojekt
som syftar till att etablera och göra Protacs-teknologin till
gänglig för svenska forskare. Andra projekt vid plattformen
gäller utveckling av dna-kodade kemiska bibliotek och IT-lös
ningar för behandling av, och sammankoppling med, kemin
formatiska och bioinformatiska data. Denna resurs kommer
att tillgängliggöras för svensk läkemedelsforskning 2020.
Under 2019 har plattformen för läkemedelsutveckling
utökat sin kapacitet med bland annat ett nytt system för
proteinproduktion, ett biosensorinstrument som möjliggör
biofysikaliska studier av proteiners konformationsföränd
ringar och ett masspektrometrisystem för bioanalys av
antikroppsläkemedel. Även fortsatt gynnas plattformens
användare av tillgången till SciLifeLab:s övriga faciliteter,
exempelvis Kemisk proteomik och protegenomik vid platt
formen för proteomik och metabolomik samt Cryo-EM och
Svenskt NMR-centrum vid plattformen för cellulär och
molekylär avbildning.
För att stärka samverkan och förbättra kunskapsöverfö
ring mellan akademi och industri organiserade plattformen
2019 symposiet Biologics – Bridging the Gap i Uppsala i sam
arbete med Testa Center och GE Healthcare, privata aktörer
inom livsvetenskaplig forskning. Symposiet samlade cirka
140 personer från akademi och industri. Programmet omfat
tade bland annat storskalig produktion av biologiska läke
medel och regulatoriska frågeställningar. Läkemedelsplatt
formens symposium Formulation – Friend or Foe
arrangerades tillsammans med Sweden Drug Delivery Indu
stry Group (SDDIG) med presentationer även från NextBio
Form och Swedish Drug Delivery Forum, som båda finansie
ras av Vinnova. För andra året genomfördes kursen
Biophysical Methods for Drug Discovery, som omfattar både
teori och praktik och ger deltagarna tillgång till befintlig
instrumentering vid SciLifeLab eller sådan som lånats ut av
instrumenttillverkare. Förutom kunskap om biofysikaliska
metoder ger kursen nästa generations läkemedelsforskare
insyn i industrins behov och utmaningar – ett konkret exem
pel på kunskapsöverföring.

Utvärdering och utveckling av verksamheten

SciLifeLab har under 2019 genom ökad koordinering, förtyd
ligande av samarbetsformer, organisations-, roll- och pro
cessbeskrivningar, samt strategisk och långsiktig planering
vidareutvecklat sin roll som ett nationellt center för livsve
tenskaplig forskning med ambitionen att möjliggöra livsve
tenskaplig forskning som annars inte vore möjlig att
genomföra i Sverige.

18 | science for life laboratory årsrapport 2019

Strategiutveckling – Färdplan 2020 –2030
SciLifeLab har under 2019 genomfört ett omfattande strategi
arbete med syfte att tydliggöra målsättningar för verksam
hetens utveckling under perioden 2020–2030. Startskottet
för arbetet var en genomlysning av verksamheten genomförd
av SciLifeLab:s internationella rådgivande organ (Interna
tional Advisory Board, iab) i mars 2019. iab var genomgå
ende positiva till den utveckling som skett inom SciLifeLab
under senare år och gav också ett antal rekommendationer
för ytterligare utveckling av rollen som nationell forsknings
infrastruktur och forskningsmiljö inom livsvetenskap.
Baserat på underlaget från iab:s genomlysning har led
ningsgruppen för SciLifeLab tillsammans med styrelsen och
den operativa verksamheten under 2019 arbetat fram ett
utkast till en tioårig strategi för SciLifeLab. Denna Färdplan
2020–2030 har under året vidareutvecklats i dialog med värd
universiteten, nationella SciLifeLab-kommittén och
SciLifeLab:s interna nätverk. Med avsikt att uppnå en hög
nationell förankring av färdplanen organiserades en nationell
hearing dit cirka 100 personer från regeringen, sjukvård, aka
demi, industri, branschorganisationer och andra forsknings
institut bjöds in för att diskutera och vidareutveckla innehål
let i färdplanen. Över 50 enskilda organisationer representerades vid hearingen och drygt en tredjedel av dessa har även
bidragit med skriftliga inspel till färdplanens utveckling.
Arbetet med att färdigställa den övergripande färdplanen
fortskrider med avsikt att publicera en offentlig version av
Färdplan 2020–2030 under våren 2020.
Den strategi som arbetats fram under året har även lagt
grunden för SciLifeLab:s egna inspel till den forskningspoli
tiska propositionen som bereds av regeringen under 2020.
Inspelet tydliggör SciLifeLab:s roll att stödja regeringens
ambition att göra Sverige till en ledande life science-nation.
Inspelet rekommenderar ökad finansiering av SciLifeLab
under perioden 2021–2024, bland annat med fokus på ökad
utveckling och nationellt deltagande av den nationella infra
strukturen, ökat stöd för läkemedelsutvecklingsplattformen
samt ökat fokus på anpassad e-infrastruktur för livsveten
skapliga forskningsdata som genereras vid SciLifeLab:s
infrastruktur. SciLifeLab:s strategiutvecklingsarbete har
överlag karaktäriserats av hög transparens och öppenhet
gentemot livsvetenskapliga sektorn i Sverige och dess behov.
Genom att kontinuerligt anpassa verksamheten för att möta
forskningssamfundets behov ökar SciLifeLab:s genomslags
kraft gentemot samhället. Det positiva resultatet av denna
ansats bekräftades i samband med regeringens presentation
av den nationella life science-strategin i december 2019.
Samtliga övergripande målsättningar låg väl i linje med
SciLifeLab:s ambitioner och prioriteringar för framtiden.
Ledningstruktur och nya funktioner

Ett direkt resultat av iab:s granskning och SciLifeLab:s
Färdplan 2020–2030 blev en översyn och utredning av
SciLifeLab Campus Solnas ledningsstruktur. Den ledde till
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etablering av en föreståndare för Campus Solna med övergri
pande ansvar för verksamheten. Rekrytering pågår med pla
nerat tillträde 2020. Utöver det har den lokala stödfunktio
nen för Campus Solna och det nationella verksamhetskontoret förenats genom införande av gemensam verksam
hetsplanering och uppföljning samt gemensamma informa
tionsmöten. För ytterligare utveckling av Campus Solna, se
mer under stycket Den vetenskapliga verksamheten.
För att möjliggöra ökad samverkan mellan SciLifeLab och
nationella och internationella forskande verksamheter
utvecklade SciLifeLab Samverkanskontoret som en del av
verksamhetskontoret. Formellt etablerades Samverkanskon
toret under 2019, se även stycket Samarbeten.
Forskningsinfrastrukturen är på väg mot sitt fjärde år i
den etablerade fyraåriga livscykeln vilket innebär att den
under 2020 kommer genomgå en internationell utvärdering.
Teknikutveckling och effektivisering av processer inom
forskningsinfrastrukturen sker dock löpande. Under 2019
har Läkemedelsplattformen etablerat en kanslifunktion vid
Uppsala universitet som agerar kontrakterande avtalspart
för hela plattformen. Detta möjliggjordes genom en överens
kommelse mellan de fyra värduniversiteten, se även stycket
Läkemedelsutveckling.

Fördelning av tilldelade medel
Återrapporteringskrav: Beskriv hur medlen fördelats
mellan olika områden.

vilket motsvarar elva procent av de fördelade medlen. Totalt
16 procent av SciLifeLab:s nationella medel användes för
koordinering av forskningsaktiviteter, nationella nätverk,
utbildning, samverkan, kommunikation, administration
samt löner för ledning och verksamhetskontorets personal.
Universitetens strategiska forskningsmedel fördelas på
samma sätt som tidigare år. I Stockholm tilldelas medlen
(111 mnkr) kth i egenskap av huvudman, och fördelas i tred
jedelar mellan kth, ki och su, medan uu hanterar sitt eget
anslag (48 mnkr). Den största delen av de strategiska forsk
ningsmedlen har använts till forskningsverksamhet inom
ramen för SciLifeLab, med stort fokus på anställningar för
unga excellenta forskare (SciLifeLab fellows) och forskar
grupper aktiva inom centret. Alla fyra värduniversiteten har
också gett stöd till utveckling av nya tekniker som kan
mogna och efter positiv utvärdering etableras som nya tekni
ker vid SciLifeLab:s nationella plattformar.
En fyraårig finansieringscykel är implementerad för
SciLifeLab:s infrastruktur där budgetperioden är två år och
följs av en halvtidsutvärdering. Därefter kommer ännu en
tvåårsperiod följt av en internationell utvärdering det fjärde
året. Styrelsen tar dock formellt ett budgetbeslut för varje
verksamhetsår men faciliteterna får på det här sättet en
längre planeringshorisont då de får en indikation om hur
finansieringen för de kommande två åren kommer att se ut.

Extern finansiering
Återrapporteringskrav: Beskriv SciLifeLab:s förmåga till
extern finansiering.

Den totala tilldelningen av infrastrukturmedel till SciLifeLab
under 2019 var 270 mnkr, varav 54 mnkr var öronmärkta för
läkemedelsutveckling. Det fördelades ut totalt 277 mnkr från
årets tilldelning samt reserverade medel från tidigare år.
Medlen gick till verksamheten och till specifika satsningar
som omfattar teknikutveckling, instrumentinköp samt för
stärkning av forskningsnätverket kring infrastrukturen.
Totalt 84 procent av medlen avsattes till plattformar, facili
teter och verksamhet direkt kopplad till dem, figur 11. För att
komplettera och stärka SciLifeLab:s infrastruktur finansie
rades verksamhet vid andra universitet med totalt 30 mnkr

SciLifeLab utgör ett center som både tillhandahåller en
nationell infrastruktur och skapar forskningsmiljöer för
samarbete. Kärnan i forskningsverksamheten utgörs av fors
kargruppsledare, varav några har ansvar för delar av infra
strukturen. Tidigare år har omfattningen av dessa forskares
övriga medel redovisats för att få en bild av den totala forsk
ningsvolymen. Från och med årsrapporten för 2018 etablera
des en ny modell som istället fokuserar på SciLifeLab:s upp
drag som nationell infrastruktur.

Figur 11

Figur 12

Forskningsinfrastrukturmedel till plattformar, faciliteter och
till dessa direkt kopplad verksamhet under 2019

SciLifeLab-faciliteternas inrapporterade övriga medel och
användaravgifter 2019
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Proteomik och metabolomik 
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Läkemedelsutveckling
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7
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Andra internationella finansiärer
(exklusive EU)
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1
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Utöver SciLifeLab:s grundfinansiering av forskningsinfra
strukturen har faciliteterna substantiella medel från andra
finansieringskällor samt intäkter från användaravgifter.
Information om denna övriga finansiering till infrastruktu
ren samlas in av SciLifeLab som en del av faciliteternas årliga
återrapportering, och under 2019 omfattade dessa medel 423
mnkr inklusive användaravgifter, figur 12. Av den övriga
finansieringen tillfördes 58 mnkr av lärosätena själva och 155
mnkr från externa finansiärer. Störst av dessa externa finan
siärer var Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Veten
skapsrådet. Resterande medel kom från andra svenska stat
liga och privata finansiärer och stiftelser, hälso- och
sjukvårdsorganisationer, eu, och andra internationella
finansiärer.

Riskanalys

I enlighet med Förordning 2013:118 om Nationellt centrum
för livsvetenskaplig forskning och fastställda styrdokument
regleras SciLifeLab:s verksamhet samt värduniversitetens
respektive ansvar. Värduniversiteten är ansvariga för egen
forskning och verksamhet och därtill kopplade risker, vilket
beskrivs av parternas egna riskanalyser. Likafullt har
SciLifeLab en sådan omfattande verksamhet att eventuella
svårigheter inom centret kan påverka värduniversiteten och
SciLifeLab:s rykte negativt. För att minska dessa risker
krävs tydliga kommunikationsvägar och en organisation
kring kriskommunikation.
Trots värduniversitetens egna ansvar finns risker vid akti
viteter inom SciLifeLab som överlappar flera universitet.
Exempel är hantering av personuppgifter, data och I T-säker
het. I avtal med region eller industri ställs höga krav på reg
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lering av konfidentiell information och hantering av ip-rät
tigheter. Arbete pågår löpande för att informera, organisera
och övervaka dylika processer för att minimera riskerna.
Värduniversiteten bör reglera dessa frågor i en gemensam
överenskommelse.
Värduniversiteten har gemensamt ansvar för SciLifeLab:s
nationella tillgänglighet. Vid eventuella brister finns risk för
sjunkande förtroende, vilket kan äventyra SciLifeLab:s och
värduniversitetens rykte samt den långsiktiga finansie
ringen. Därför har SciLifeLab:s ledning enats med värduni
versiteten om en gemensam långsiktig färdplan där vikten
av nationell tillgänglighet, relevans och samverkan under
stryks. SciLifeLab:s långsiktiga finansiering bör växa i pro
portion med ökad användning och behov av att verka i tek
nologisk framkant globalt. Hittills har SciLifeLab varit i hög
grad beroende av externa finansiärer (framför allt Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse), utan vilka SciLifeLab får svårt
att upprätthålla samma kapacitet och kvalitet. Vidare har
SFO-medel till värduniversiteten använts till forskning samt
den enormt framgångsrika rekryteringen av utländska fors
kare till Sverige och SciLifeLab. En minskning av den finan
sieringen skulle dramatiskt försvaga SciLifeLab:s styrka
inom forskningen.
I samråd med Ekonomistyrningsverket pågår ett särskilt
initiativ för att tydliggöra lagstiftning för att fullt ut fungera
som nationellt center, framför allt vad gäller användaravgif
ter. Därtill diskuteras möjligheterna att underlätta skrivan
det av juridiskt hållbara avtal med externa aktörer för att
möjliggöra samarbete, externt finansiellt stöd till forskning
samt infrastruktur. Även inom detta område bör en överens
kommelse tas fram mellan värduniversiteten för att förtyd
liga rutinerna och minimera riskerna.

Styrelse, operativ ledning, vetenskaplig
kommitté och styrgrupper 2019
SciLifeLab:s styrelse
Ordförande
Prof. Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet
Näringslivsrepresentant
Margareta Olsson Birgersson, Roche (t.o.m. 190415)
Lotta Ljungqvist, GE Nordic (fr.o.m. 190416)
Företrädare för universiteten
Prof. Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet
(t.o.m. 190923)
Prof. Anders Gustafsson, Karolinska Institutet
(fr.o.m. 191205)
Prof. Sophia Hober, kth (t.o.m. 190331)
Prof. Mathias Uhlén, kth (fr.o.m. 190401)
Prof. Anders Karlhede, Stockholms universitet
Prof. Stellan Sandler, Uppsala universitet
Prof. Fredrik Elinder, Linköpings universitet
Prof. Göran Landberg, Göteborgs universitet (fr.o.m. 190401)
Prof. Katrine Riklund, Umeå universitet (fr.o.m. 190401)
Prof. Marianne Sommarin, Umeå universitet (t.o.m. 190331)
Prof. Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds universitet
(t.o.m. 190331)

SciLifeLab:s operativa ledning

Prof. Olli Kallioniemi, direktör
Prof. Siv Andersson, vice direktör
Dr. Annika Jenmalm Jensen, direktör för infrastrukturen
Prof. Janne Lehtiö, vetenskaplig direktör för
Karolinska Institutet
Prof. Peter Nilsson, vetenskaplig direktör för kth
Prof. Mats Nilsson, vetenskaplig direktör för Stockholms
universitet
Prof. Ulf Gyllensten, vetenskaplig direktör för
Uppsala universitet (t.o.m. 190530)
Prof. Mia Phillipson, vetenskaplig direktör för
Uppsala universitet (fr.o.m. 190601)

International Advisory Board 2019

Prof. Jan Ellenberg, Chair, EMBL Heidelberg, Germany
Prof. Sören Brunak, Technical University of Denmark, Denmark
Dr. Jo Bury, VIB, Belgium
Prof. Yoshihide Hayashizaki, RIKEN Omics Science Center, Japan
Prof. Sirpa Jalkanen, University of Turku, Finland
Prof. Janet Jansson, Pacific Northwest National Laboratory, USA
Prof. Jonathan Knowles, FIMM, University of Helsinki, Finland
Prof. Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology, Germany
Prof. Aviv Regev, Broad Institute, MIT, USA
Dr. Sarah Teichmann, EMBL-EBI & Wellcome Sanger
Institute, UK

National SciLifeLab Committee (NSC)

• Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds universitet
(ordförande)
• Lena Carlsson Ekander, Göteborgs universitet
• Maria Fällman, Umeå universitet
• Thoas Fioretos, Lunds universitet
• Tommy Olsson, wcmm, Umeå universitet
• Lisbeth Olsson, Chalmers tekniska högskola
• Mikael Sigvardsson, Linköpings universitet
• Jan Stenlid, Sveriges lantbruksuniversitet
• Mikael Elofsson, Umeå universitet (ersättare)
• Sara Hallin, Sveriges lantbruksuniversitet (ersättare)
• Maria Jenmalm, Linköpings universitet (ersättare)
• Göran Landberg, Göteborgs universitet (ersättare)
• Johan Malmström, Lunds universitet (ersättare)
• Ivan Mijakovic, Chalmers tekniska högskola (ersättare)
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SciLifeLab-kommitté Karolinska Institutet
•
•
•
•
•
•

Lars Engstrand
Stefan Eriksson
Anna Falk
Janne Lehtiö
Katja Petzold
En ledamot som representerar SciLifeLab fellows

SciLifeLab-kommitté KTH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afshin Ahmadian
Hjalmar Brismar
Lucie Delemotte
Sophia Hober
Amelie Eriksson Karlström
Peter Nilsson (adj)
Kevin Smith
Annika Stensson Trigell (adj)
Fredrik Sterky (adj)
Mathias Uhlén
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SciLifeLab-kommitté Stockholms universitet
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Britton
Henrik Cederquist
Joakim Edsjö
Ylva Engström
Sören Nylin
Berit Olofsson
Barbara Wohlfarth
En studeranderepresentant

SciLifeLab-kommitté Uppsala universitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jenny Alfredsson (adj)
Anna Dimberg
Margareta Hammarlund-Udenaes
Mats Larhed
Peter Lindblad
Karl Michaëlsson
Aristidis Moustakas
Mia Phillipson (adj)
Anna Qvarnström
Ann Rosling
Staffan Svärd
Eva Tiensuu Janson
Carolina Wählby

Ekonomi
Verksamheten inom SciLifeLab har en grundfinansiering
via direkta anslag från regeringen, därtill redovisas de
externa medel som finansierar infrastrukturen av både
värduniversiteten och övriga medverkande lärosäten. I års
rapporten 2018 ändrade SciLifeLab redovisningen av
externa medel. Till och med 2017 redovisades övriga medel i
fjärde kolumnen i Resultaträkningen per finansieringskälla.
Dessa övriga medel innefattade dels sammanlagda intäkter
av användaravgifter och dess tillhörande kostnader, dels
övrig extern finansiering till faciliteterna, men främst de
externa medel som forskningsmiljön hade erhållit.
Från och med 2018 redovisas istället alla medverkande
lärosätens externa medel som är kopplade till faciliteterna,
vilket avspeglar SciLifeLab:s infrastrukturs externa finan
siering. Resultaträkningens (RR per finansieringskälla)
fjärde kolumn är mer renodlad och ger en tydligare och lång
siktigt mätbar bild av infrastrukturens styrka. Forsknings
miljöns styrka mäts istället med andra nyckeltal, till exempel
bibliometri.
Användaravgifter särredovisas från och med 2018. Dessa
sammanställs per facilitet och redovisas i respektive tillhö
rande finansieringsspår, vilket ger en tydligare bild av facili
teternas ekonomi som helhet.
Under 2019 består SciLifeLab:s grundfinansiering av
totalt 428 (423) mnkr, varav 216 (213) mnkr är medel för
nationell forskningsinfrastruktur, 54 (53) mnkr är medel
för läkemedelsutveckling och 159 (157) mnkr är medel för
strategiska forskningsområden (SFO). De direkta anslagen
till SciLifeLab tilldelas kth som ett utökat fakultetsanslag
med undantag för uu som erhåller SFO-medel som direkta
anslag från regeringen. kth:s fakultetsanslag fördelas delvis
vidare till medverkande lärosäten.
För att uppmuntra till samarbeten både inom SciLifeLab:s
infrastruktur och tillsammans med externa organisationer,
har SciLifeLab under året valt att stödja olika aktiviteter
(workshops, symposier, konferenser med mera) inom
SciLifeLab:s forskningsområden med nationella medel.
Figur 13

Fördelning av medel för nationell infrastruktur 2019
Lärosäte
(mnkr)

2019

2018

KTH

52

47

Karolinska Institutet

55

42

Stockholms universitet

19

23

Uppsala universitet

68

63

Linköpings universitet

2

2

Umeå universitet

7

6

Göteborgs universitet

6

5

Lunds universitet

3

3

Chalmers tekniska högskola

5

3

Sveriges lantbruksuniversitet

5

4

223

198

Hela anslaget för nationell infrastruktur, 216 mnkr, har för
delats ut under 2019. Ytterligare sju mnkr av tidigare års
nationella medel har nyttjats och är en del av SciLifeLab:s
lednings beslut om delfinansiering gällande inköp av kost
samma instrument. Totalt 15 mnkr har under 2019 utbetalats
till: kth 0,5 mnkr, ki 10 mnkr och uu 4,5 mnkr.
Fördelningen av 2019 års medel inom läkemedelsutveck
ling har gjorts till: kth 18 (19) mnkr, uu 18 (16) mnkr, su 12 (9)
mnkr, ki 4 (7) mnkr och lu 2 (2) mnkr. För 2019 har hela
anslaget fördelats.
Kostnader för centrala aktiviteter utanför plattformarna
samt administration och stödfunktioner vid verksamhets
kontoren är fördelade mellan kth och uu och ingår i de
medel som fördelats till kth och uu.
2019 års SFO-medel tilldelas kth med 111 (110) mnkr och
uu med 48 (47) mnkr. Från kth fördelas medlen i tredjedelar
till de tre värduniversiteten i Stockholm. I år har dock en
viss omfördelning skett till följd av gemensamma satsningar
av de fyra värduniversiteten, den slutliga fördelningen blev
därmed 37,9 (36,9) mnkr till kth, 37,3 (36,9) mnkr till ki och
36,0 (36,2) mnkr till su.
I resultat- och balansräkningen redovisas här utfallet i den
verksamhet som bedrivs vid de medverkande lärosätena.
Figur 14
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1341

1239

Kostnader
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Intäkter för transfereringar
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för transfereringar)

-46
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77
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Resultat
1

Se förändrad rapportering från och med 2018 beskrivet under Ekonomi.

Intäkter

SciLifeLab:s intäkter för 2019 uppgår till totalt 761 mnkr,
varav 109 mnkr kategoriseras som externa medel enligt
SciLifeLab:s tidigare beskrivning av förändrad redovisning
från och med 2018. De största externa finansiärerna är Knut
och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Erling
Perssons stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning samt
eu-medel. Redovisning av intäkter skiljer sig åt mellan läro
sätena beroende på om intäkten klassificeras som anslag
eller bidrag. Anslag får inte periodiseras, vilket gör att kth
och uu redovisar hela anslaget som intäkt oavsett förbruk
ning. ki, su och uu redovisar medlen från kth som intäkter
av bidrag och icke förbrukade medel periodiseras som oför
brukade bidrag. Härigenom är totala intäkter inte jämför
bara mellan lärosätena.
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Kostnader

Avseende SFO rapporteras totalt 169 (156) mnkr i kostnader,
för nationella medel 428 (339) mnkr, för läkemedelsutveck
ling 63 (60) mnkr och för externa medel 100 (79) mnkr. Av de
totala kostnaderna består 35 (36) procent av personalkostna
der, 8 (9) procent av lokalkostnader, 38 (35) procent av drifts
kostnader, 10 (10) procent av indirekta kostnader och 9 (10)
procent av avskrivningar.

Oförbrukade bidrag (förskott)

I de oförbrukade bidragen ligger både oförbrukade externa
medel och statliga anslag som fördelats från kth till de andra
lärosätena och där periodiserats som bidrag. Inom ramen för
SciLifeLab:s finansiering har lärosätena rapporterat 270 (216)
mnkr i oförbrukade bidrag gentemot kth. En stor del av dessa
är avsedda för att täcka framtida avskrivningskostnader för
investeringar i utrustning och instrument. Totalt har samtliga
lärosäten rapporterat 318 (235) mnkr i oförbrukade bidrag.
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Finansiell
redovisning

Redovisnings- och värderingsprinciper

• I denna årsrapport har endast vissa balansposter
rapporterats, rapporten har därmed inte en fullständig
balansräkning.
• Denna ekonomiska redovisning fokuserar inte på olika
verksamhetsgrenar.
• Viss information till denna rapportering finns inte att ta
fram på projektnivå.
• Intäkterna avseende SciLifeLab har hanterats och
redovisats olika beroende på om de klassificerats som
anslag eller bidrag. Detta gör att de olika intäktsposterna
inte går att jämföra mellan lärosätena.
• I denna årsrapport är de indirekta kostnaderna
redovisade som en egen kostnadspost eftersom rapporten
är en sammanställning av enskilda projekt och inte
inkluderar all verksamhet vid lärosätena. Vid kalkylering
och redovisning av indirekta kostnader tillämpar
lärosätena suhf-modellen. Redovisningen av de indirekta
kostnaderna sker per kostnadsbärare genom påläggskalkylering. Varje lärosäte kan därigenom redogöra för
vad som ingår i de indirekta kostnaderna.
• Användaravgifter särredovisas per finansieringsspår.
• I resultaträkningen per finansieringskälla redovisas
de externa medel som är kopplade till faciliteterna vid
SciLifeLab.
• Vid hantering av anläggningstillgångar följer lärosätena
esv:s allmänna råd vad gäller linjär avskrivning, som
innebär att en lika stor andel av anskaffningsvärdet skrivs
av varje år. För samtliga rapporterade lärosäten ligger
avskrivningstiderna inom intervallet 3-7 år för datorer,
5-10 år för maskiner och inventarier, 10–40 år för
byggnader och markanläggningar samt 5 år för
immateriella anläggningstillgångar.
• Elimineringar har gjorts avseende lärosätenas interna
mellanhavanden inom SFO-, nationell forskningsinfrastruktur och läkemedelsutveckling.
• Om inget annat anges nedan redovisas beloppen i
tusentals kronor (tkr).
• Avrundningseffekter kan förekomma.
• I övrigt kan olika förutsättningar och redovisningsprinciper påverka respektive lärosätes rapportering,
exempelvis när det gäller olika lönekostnadspålägg.

Resultaträkning
Resultaträkning totalt
tkr

Verksamhetens intäkter

2019

20181

2017

2016

2015

234 855

Intäkter av anslag

179 087

168 674

253 693

242 554

169 154

158 880

Intäkter av bidrag

338 269

315 286

1 008 008

928 215

844 674

Intäkter avgifter och andra ersättningar
Finansiella intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

243 773

172 962

195 542

67

11

1 131

710

555

761 196

656 933

1 458 374

1 340 633

1 238 964

263 444

229 891

577 030

518 393

501 151

61 104

54 397

100 192

92 632

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

96 552

351 873

Övriga driftkostnader

289 934

223 723

398 962

413 629

Finansiella kostnader

91

167

4 027

859

931

Avskrivningar och nedskrivningar

68 394

60 593

106 268

108 753

105 736

Summa Verksamhetens kostnader

759 711

633 703

1 381 115

1 311 473

1 214 969

1 484

23 230

77 259

29 160

23 995

13 993

Indirekta kostnader

Summa Verksamhetsutfall

76 744

64 931

194 636

177 208

158 727

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

26 653

11 503

48 763

20 269

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

19 308

19 746

30 515

29 039

28 412

Lämnade bidrag

-45 961

-31 250

-79 278

-49 308

-42 405

0

0

0

0

0

1 484

23 230

77 259

29 160

23 995

Totalt 2019

SFO

179 087

88 177

Läkemedels
utveckling

Externa medel

Intäkter av anslag

Nationell
infrastruktur

18 017

13 763

Intäkter avgifter och andra ersättningar

243 773

13 375

208 337

3 610

18 450

Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

Resultaträkning per finansieringskälla
Verksamhetens intäkter

59 131

– varav användaravgifter

209 344

82

201 366

3 610

4 286

Intäkter av bidrag

338 269

59 210

162 686

39 396

76 977

Finansiella intäkter

67

3

18

0

45

761 196

160 765

430 172

61 023

109 235

263 444

63 865

121 676

31 806

46 098

61 104

21 824

30 843

5 666

2 770

289 934

45 801

212 012

10 962

21 159

76 744

18 182

37 388

9 081

12 093

91

5

68

0

18

Avskrivningar och nedskrivningar

68 394

19 223

25 787

5 299

18 085

Summa Verksamhetens kostnader

759 711

168 901

427 775

62 813

100 222

1 484

-8 136

2 398

-1 790

9 012

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

26 653

1 176

4 768

0

20 709

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

19 308

0

0

0

19 308

Lämnade bidrag

-45 961

-1 176

-4 768

0

-40 017

0

0

0

0

0

1 484

-8 136

2 398

-1 790

9 012

Summa Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Indirekta kostnader
Finansiella kostnader

Summa Verksamhetsutfall
Transfereringar

Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring
1

Se förändrad rapportering från och med 2018 beskrivet under Ekonomi.
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Resultaträkning totalt och uppdelat per lärosäte
tkr

Verksamhetens intäkter

Not

Totalt

KTH

KI

SU

UU

LiU

UmU

GU

1

179 087

99 920

11 198

2 000

58 961

0

2 836

1 102

0

1 541

1 529

2

243 773

80 612

39 417

4 153

102 724

170

1 951

2 123

6 821

1 516

4 286

3

338 269

34 459

70 408

91 236

109 942

1 823

8 812

5 485

3 709

5 830

6 564

67

47

0

0

16

0

0

0

3

0

0

761 196

215 038

121 024

97 388

271 644

1 993

13 599

8 710

10 533

8 887

12 379

263 444

46 113

42 239

41 436

106 548

611

6 886

5 826

4 450

5 396

3 941

61 104

19 678

10 525

7 412

20 207

47

1 078

497

127

971

563

289 934

115 744

36 999

18 542

102 067

2 116

3 243

1 457

4 460

509

4 798

76 744

15 567

14 342

12 773

25 737

103

2 383

912

1 377

2 015

1 535

91

20

0

0

70

0

0

0

1

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

68 394

8 895

16 042

13 313

26 801

107

2 142

3

51

0

1 039

Summa Verksamhetens kostnader

759 711

206 017

120 147

93 475

281 430

2 983

15 732

8 695

10 467

8 890

11 876

1 484

9 021

877

3 913

-9 785

-990

-2 133

15

66

-3

503

Medel som erhållits från statens
budget för finansiering av bidrag

26 653

0

0

2 686

21 217

0

0

1 500

0

0

1 250

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

19 308

0

0

13 299

6 009

0

0

0

0

0

0

Intäkter av anslag

Intäkter avgifter och andra ersättningar

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

LU Chalmers

SLU

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

4

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Indirekta kostnader

5

Finansiella kostnader

Summa Verksamhetsutfall
Transfereringar

Lämnade bidrag

Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

6

-45 961

0

0

-15 985

-27 226

0

0

-1 500

0

0

-1 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 484

9 021

877

3 913

-9 785

-990

-2 133

15

66

-3

503
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Balansräkning
Vissa balansposter
tkr

TILLGÅNGAR

I. Immateriella anläggningstillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

7

143

214

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar

8

0

0

143

214

198 890

178 342

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 387

5 821

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

170 217

170 975

Pågående nyanläggningar

22 286

1 546

VII. Periodavgränsningsposter

37 990

35 800

Upplupna bidragsintäkter

35 933

33 281

Övriga upplupna intäkter

2 058

2 519

9

KAPITAL OCH SKULDER
I. Myndighetskapital

245 056

247 654

Balanserad kapitalförändring

243 572

224 424

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

1 484

23 230

IV. Skulder m.m.

1 463

3 018

180

1 207

1 284

1 811

333 955

247 478

317 573

234 527

16 382

12 951

Leverantörsskulder
Övriga skulder
V. Periodavgränsningsposter
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter

10
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Noter till resultaträkningen
Not 1 Intäkter av anslag (tkr)

Not 4 Kostnader för personal, lönekostnadspålägg (LKP)
inkl. semesterersättning

Nationella medel
Lärosäte

Lärosäte

2019

2019

2018

52 472

46 649

Karolinska Institutet

54 852

41 780

Karolinska Institutet

52,16%

Stockholms universitet

19 348

22 747

Stockholms universitet

54,12%

Uppsala universitet

68 357

63 470

Uppsala universitet

52,90%

Linköpings universitet

2 000

2 000

Linköpings universitet

Umeå universitet

6 850

5 850

Umeå universitet

54,62%
53,20%

KTH

KTH

54,40%

53,12%

Göteborgs universitet

6 200

5 200

Göteborgs universitet

Lunds universitet

3 000

3 000

Lunds universitet

51,30%

Chalmers tekniska högskola

5 000

3 000

Chalmers tekniska högskola

54,70%

Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

52,81%

Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

4 600

4 000

222 679

197 697

2019

2018

18 015

19 407

4 181

6 928

Stockholms universitet

12 128

8 754

Uppsala universitet

17 672

16 256

Läkemedelsutveckling
Lärosäte
KTH
Karolinska Institutet

Lunds universitet

SFO-medel
Lärosäte

2 000

2 000

53 997

53 345

2019

2018

KTH

37 909

36 886

Karolinska Institutet

37 333

36 886

Stockholms universitet

36 057

36 186

Uppsala universitet

47 416

46 843

158 715

156 802

Tabellerna ovan visar hur 2019 års anslagsmedel från reger
ingen fördelats mellan lärosätena. Avseende nationella
medel har, utöver årets tilldelade medel på 216 mnkr, ytterli
gare sju mnkr från tidigare års outnyttjade nationella medel
använts som delfinansiering vid inköp av kostsamma
instrument.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Här ingår exempelvis intäkter avseende användaravgifter
från aktörer som nyttjar resurserna vid SciLifeLab. I sam
band med den förändrade redovisningen från övriga medel
till externa medel (se inledningstext Ekonomi) redovisas från
och med 2018 användaravgifterna separat i resultaträkning
per finansieringsspår.

Not 3 Intäkter av bidrag

I bidragen ingår lärosätenas fördelade bidrag från kth samt
bidrag från externa finansiärer.
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Not 5 Indirekta kostnader

Samtliga lärosäten använder suhf-modellen i sin
redovisning.

Not 6 Årets kapitalförändring

Det positiva resultatet på 1 (23) mnkr avser den verksamhet
som bedrivs inom de involverade lärosätena.

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för immateriella
rättigheter

2019

2018

Anskaffningsvärde

356

908

Avskrivningar

214

694

Utgående restvärde

143

214

Förbättringsutgift på annans
fastighet

2019

2018

Anskaffningsvärde

7 322

11 121

935

5 300

Utgående restvärde

6 387

5 821

Maskiner, inventarier,
installationer m.m.

2019

2018

Anskaffningsvärde

538 733

482 107

Avskrivningar

368 515

311 131

Utgående restvärde

170 217

170 975

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar

Pågående nyanläggningar
Anskaffningsvärde
Avskrivningar
Utgående restvärde
Totalt Materiella anläggningstillgångar

2019

2018

22 286

3 424

0

1 878

22 286

1 546

198 890

178 342
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Not 9 Vissa periodavgränsningsposter på tillgångssidan
Upplupna intäkter

2019

2018

18 244

6 780

Upplupna bidragsintäkter,
ej statliga

17 689

26 501

Summa

37 990

Upplupna bidragsintäkter,
statliga

Övr.upplupna intäkter

2 058

2 519

35 800

Not 10 Vissa periodavgränsningsposter på skuldsidan

När medel förs över från kth till de övriga universiteten bok
förs de som bidrag hos mottagaren. Nedan redovisas de oför
brukade bidrag som ligger samlat hos dessa lärosäten. Katego
rin Oförbrukade bidrag gentemot kth består till stor del av
medel för investeringar i infrastruktur.
Oförbrukade bidrag

2019

2018

269 905

215 662

Oförbrukade bidrag, övriga statliga

15 317

13 764

Oförbrukade bidrag, ej statliga

32 351

Oförbrukade bidrag gentemot KTH

Summa

317 573

5 101

234 527

science for life laboratory årsrapport 2019 | 29

www.kth.se

