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• Strong pipeline - the value and impact of innovation and trials need to be highlighted
• Comprehensive cancer infrastructure  - from basic science to outcomes 
• Precision medicine calls for collaboration – the Nordics can be an interesting site/market
• New trial designs, drug repurposing, comprehensive biomarker approaches, new endpoints
• Patient involvement – from information to co-creation

Oncology – precision medicine



Job colleagues, early morning on Pepparholm

Gränshinderrådet;

• Arbetspraktik i ett annat nordiskt land

• Nordiska undersköterskor i Danmark – beviljande av 

behörighet/autorisation som social- og sundhedsassistent

• Nationella begränsningar på forskningsmedel

• Flytt för institutionaliserade personer

• Olika krav på märkning av läkemedel och olika krav på språk för 

bipacksedel

• Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke 

är försäkrade i Sverige

• Utbetalningar av sociala förmåner vid tvivel om vilket land som har 

betalningsansvaret

• Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte 

rätten till den ska gå förlorad

• Bortfall av föräldrapenning vid tidsbegränsat arbete

• Långa handläggningstider i EU-ärenden

• Rätt till tjänstledighet för politiskt uppdrag från arbete i annat nordiskt 

land

• Samordningsnummer till utländska fritidshusägare i Sverige

• Koncernbidrag över gränserna i Norden

• Kreditvärdighet, för t.ex. gränspendlare i Norden

• Beslut om skuldsanering i bosättningslandet utan effekt i arbetslandet

• Krav på personnummer och ID-handlingar ett problem för gränsgångare

Keeping up an innovative mind



Impressive networks, engaged Swedes and Danes



• Nordic relations

• High-quality education, research, healthcare, 

processes

• Innovation focus, biotech cluster

• Patient interest and interaction

• Expert centers (CCCs)

• Clinical trials support and facilities

• Accessible (??) health registries and biobanks

• Efficient (??) approval and implementation

Defined strengths, expert skills and focus areas



• Restart – labour market, Nordic 
collaborations, political collaborations

• Increased traffic

• Strong infrastructure plans

• New research tools, decision aids, 
genomic medicine

New energy, new hopes, a sense of vulnerability



Social sustainability; systems, structures, relationships that support  
healthy and livable communities - needs in the future Oresund region?

Connecting people; education, trainees, exchange

Tackling challenges; developing infrastructures, running clinical trials, 
breaking down barriers, tech trans

Storytelling; positions, points, public, perspective…

Future possibilities - joint vision


