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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 Ann-Marie Wenn-
berg Larkö som är professor och sjukhusdirektör på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

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
befolkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll
med dessa frågor?  

Forskning är en av de viktigaste lösningarna på sjukvårdens
utmaningar med åldrande befolkning och begränsade resurser.
Dagens forskning är morgondagens standardbehandling och
genom att flytta fram gränserna för sjukvården kan vi hela tiden
effektivisera och samtidigt förbättra vården för patienterna. I min
roll verkar jag för utökad samverkan inom life science och för att

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Det är roligt att få vara med och bidra till universitets-
sjukvårdens utveckling.  

ännu tydligare koppla universitetssjukhusets forsknings-
uppdrag till det kliniska arbetet. Jag är djupt engagerad i
sjukhusets forskning på olika nivåer. Vägen från forskning
till implementering i vården till gagn för patienterna är allt för
lång idag, för att korta den vägen måste vi inom akademi,
näringsliv och sjukvård arbeta tätare tillsammans. Jag sitter
själv i flera grupperingar som arbetar för att stärka vår
samverkan.

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

Vi behöver öppna upp vården för nya kompetenser och
kanske nya yrken. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är
först i landet med en specialistutbildning för läkare inom
innovation och teknik. Vi öppnar också för mer samverkan
mellan Chalmers för att utveckla AI inom sjukvården. Just  



I SAMTAL MED 

De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Som forskare skulle jag gärna öka den andelen, men jag
kan inte ange en nivå. I min roll som sjukhusdirektör ser jag
också stora behov inom sjukvården. 

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

Följ oss gärna på: 

"Forskning är en av de viktigaste
lösningarna på sjukvårdens
utmaningar."
 A N N - M A R I E  W E N N B E R G  L A R K Ö

P R O F E S S O R  O C H  S J U K H U S D I R E K T Ö R
S A H L G R E N S K A  U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T

 

kommer vi att använda våra resurser till att ge fel
behandling. Till det kommer givetvis också frågor om
kompetensförsörjning och arbetstillfällen. Vi behöver
attrahera de bästa forskarna.

@forskasverige Forska!Sverige

Alla intervjuer i serien 2019 hittar du på www.forskasverige.se/media/i-samtal-med

AI är en fråga där vi behöver bli mer aktiva och driva
utvecklingen – välutvecklade AI-verktyg kan bidra till att lösa
sjukvårdens utmaningar med bland annat resurs- och
kompetensbrist. En annan viktig fråga är sjukvårdens
digitalisering i ett bredare perspektiv, där vi är på väg att
införa en ny vårdinformationsmiljö och där vi arbetar för att
ge patienterna enklare digitala möjligheter att kommunicera
med oss, exempelvis. Det är hög tid att sluta faxa! Sedan är
frågorna om ekonomi och verksamhet i balans också, sjuk-
vården i hela landet pressas och det gäller även Sahl-
grenska Universitetssjukhus.

Ytterst är det ju för patienternas skull. Om vi inte hela tiden
utvecklar sjukvården och mönstrar ut gamla metoder så 


