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I intervjuserien "I samtal med" träffar 
Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar
för att Sverige ska ligga i framkant gällande
forskning, utveckling och vård. Denna gång
samtalar vi med Anders Blanck som är VD för 
LIF - de forskande läkemedelsföretagen.       

I SAMTAL MED 

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och
företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige 
och att medicinska framsteg snabbt ska komma be-
folkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll
med dessa frågor?  

Om man ser till hela området kring medicinsk forskning och
utveckling, företagande, reglerande myndigheter och hälso-
och sjukvård så utgör detta det kanske mest komplexa
samhällssystem vi har. Därför är det också viktigt för mig
och LIF att fler beslutsfattare inser att allt detta hänger ihop.
Vi måste ha en kunskapsdriven och innovativ hälso- och
sjukvård för att Sverige ska kunna växa inom life science.
Och kvaliteten inom sjukvården är i sin tur beroende av
nära samverkan med företag och akademisk forskning. När     

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

den enskilde patienten ges bästa möjliga behandling är
vinsten bättre hälsa för den enskilde. Men det är också ett
steg på vägen till att Sverige blir starkare inom life science.
Därför jobbar också vi på LIFs kansli och via våra expert-
grupper mycket brett med dessa frågor. Vi har exempelvis
under många år drivit på för bättre förutsättningar för
kliniska läkemedelsprövningar, för här ser vi att Sverige
släpar efter. Vi jobbar förstås också mycket med hur det
övergripande läkemedelssystemet ska vara utformat. Den
frågan kommer ju via Läkemedelsutredningen att vara fort-
satt central. LIF är också engagerat i att få till snabbare och
bättre processer för att patienter ska få tillgång till viktiga
behandlingar. Och det är verkligen ett omfattande lag-
arbete. LIFs medarbetare och expertgrupper deltar i ett
mycket stort antal beredningar och diskussionsfora till-
sammans med andra aktörer inom sjukvårdsområdet.

Det kanske låter högtravande, men jag drivs av en strävan
att Sverige ska vara ett av de bästa länderna i världen –
oavsett om det handlar om medicinsk forskning och ut-
veckling, om patienternas tillgång till moderna behandlingar
eller om villkoren för Life Science-företagen. Alla vi som     
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De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Det är en svår fråga som jag inte har ett bra svar på, även
om jag stark sympatiserar med dem som anser att
satsningarna borde vara minst dubbelt så stora som idag.
Jag kan konstatera att denna liksom tidigare regeringar
satsar på medicinsk forskning och att det finns betydande
medel att tillgå, både statliga och privata samt från EU-håll.
Men det finns också utrymme att nyttja befintliga och
framtida medel mer effektivt, genom välutvecklad styrning
och krav på systematisk samverkan mellan samtliga parter.
För att Sverige ska lyckas och vara attraktivt i den globala
konkurrensen krävs ett universitetsväsende – inräknat
universitetssjukhus och högskolor – som har ett interaktivt
och öppet förhållningssätt gentemot näringslivet. Vår
forskningsinfrastruktur, som exempelvis de nationella
kvalitetsregistren, CAMP, Genomic Medicine Sweden och
SciLifeLab, ska enkelt kunna samarbeta med företag. Här
måste lagar och regler ändras utifrån ett uttalat mål att
möjliggöra samverkan.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du
arbetar med just nu?

Följ oss gärna på: 
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arbetar inom den forskande läkemedels- branschen i
Sverige har som jag ser det två roller: vi representerar de
internationella företagen här i Sverige, men vi representerar
– och marknadsför – också Sverige inom företagens globala
organisationer. Häri finns en målsättning och drivkraft för att
gemensamt göra Sverige till en ledande nation som jag
tycker är enormt engagerande.

"Kvaliteten inom sjukvården är
beroende av nära samverkan
med företag och akademisk
forskning."
 

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning?

Till syvende och sist handlar det om att svenska patienter
ska ha tillgång till den bästa medicinska behandlingen, den
senaste teknologin och de mest effektiva läkemedlen.
Medicinsk forskning och utveckling sker på global nivå. Om
den svenska hälso- och sjukvården/akademin inte är en del
av den internationella forskningen får vi heller inte tillgång
till den senaste kunskapen eller erfarenhet av de be-
handlingar som är under utveckling.

Inom forskningsområdet på nationell nivå är det helt centralt
att Sverige kan återta en ledande position inom företags-
initierad klinisk forskning. Just nu är det särskilt viktigt att
Life Science-kontoret tar fram en kraftfull nationell strategi
och att denna sedan implementeras. Vi måste också få till
de regelverk som behövs för att hälsodata ska kunna
användas på bästa möjliga sätt för forskning. Det finns i dag
en rad färdiga lagförslag till förbättringar inom området på
regeringens bord, exempelvis gällande biobanker. Dessa
måste skyndsamt beredas och tas till riksdagen för beslut.
En fortsatt viktig fråga är Läkemedelsutredningen och hur
regeringen fortsatt kommer att hantera förslagen mot bak-
grund av de många kritiska remissinstanserna. Den
kommande forsknings- och innovationspropositionen blir
förstås också viktig. På internationell nivå blir situationen
med alltfler restnoterade läkemedel en allt större fråga. Det
är ett område där alla aktörer, givetvis även tillverkande
läkemedelsföretag, måste ta ett stort ansvar och snabbt få
förbättringar till stånd. Här ser vi att allt fler politiker runt om
i Europa använder bristsituationen som en murbräcka för att
diskutera förändringar inom det regulatoriska regelverket
och patentskyddet för läkemedel.
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