
ANNA STARBRINK (L)
HÄLSO -  OCH  SJUKVÅRDSREG IONRÅD

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 Anna Starbrink (L)
som är hälso- och sjukvårdsregionråd i Region
Stockholm. 

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?  

På nationell nivå vill vi se, och ser till viss del redan, ett tätare
samarbete mellan politiker inom olika politiska områden och
föra en tät dialog och bygga upp partnerskap med olika be-
rörda aktörer inom forskning, universitet, näringsliv och det
offentliga. Genom samverkan med partiet på olika nivåer och
inom olika politikerområden kan vi främja och få life science att
växa. I Region Stockholm har vi liberaler ett övergripande an-
svar för innovation och utveckling inom sjukvårdsområdet.    

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Viljan att stärka människors frihet och att utveckla vårt
gemensamma samhälle är drivkrafter för mig. För mig är
hälsa en frihetsfråga och genom forskning stärks friheten för
fler. Det är otroligt hur forskningens framsteg medfört att
människor som förut inte kunde få hjälp nu kan botas, få
effektiv lindring eller kanske slipper bli sjuka. Sjukdomar
som förut var ett hinder är i många fall inte det längre. Jag
arbetar tillsammans med Liberalerna för att Sverige ska
vara en framstående kunskapsnation där utbildning,
forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet.

Detta görs i olika nämnder och organ. Under året har vi fått
igenom en rad viktiga förslag för att föra forskningen framåt,
nu senast Centrum För Hälsodata. Dessutom har vi i
Region Stockholm tagit initiativ till en ny bred life science-
strategi som kommer att beslutas om under kommande år.

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

På sjukvårdsområdet ser vi en rad nya initiativ i och med
januariöverenskommelsen. Det kommer vi arbeta mycket 
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De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

framåt. Vi ser exempelvis hur Region Stockholm har många
småföretag och start-ups och vi måste ge dem möjligheten
att växa. Detta är förutsättningar för hälsa. Att främja
medicinsk forskning är samhällsekonomiskt angeläget, men
det är också viktigt ur ett etiskt perspektiv att försöka göra
hälsan bättre och lindra människors lidande. I grunden
handlar det om att skapa jobb och rädda liv.

Jag kan inte säga en exakt nivå men vi måste fortsätta
satsa i ökande takt. Under liberalernas ledning presentera-
de alliansregeringen två forsknings- och innovations-
propositioner som sammantaget innebär att nivån på de
årliga statliga forskningsanslagen höjdes med mer än 30
procent. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag vill att
Sverige ska fortsätta stärka forskningen!

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

Följ oss gärna på: 

med framöver. En av de viktigaste frågorna är att stärka och
utveckla den nära vården och säkerställa att vården är till-
gänglig utifrån patienternas behov, liksom att utbildning,
forskning, utveckling, kliniska prövningar med mera får ett
självklart utrymme även i den nya vårdstruktur som just nu
tar form. Även life science, som är en stor exportmarknad
för Region Stockholm och Sverige, är frågor som ligger högt
upp på agendan just nu. En fråga som jag tycker är särskilt
angelägen är frågan om antibiotikaresistens. Jag tror att
den frågan kommer bli avgörande för framtiden och här
krävs att vården, politiken, akademin och näringslivet jobbar
på sina olika sätt för en lösning. 

"Jag vill att Sverige ska fortsätta
stärka forskningen!"
 A N N A  S T A R B R I N K  ( L )  

S J U K V Å R D S P O L I T I S K  T A L E S P E R S O N

Life science-sektorn är Sveriges tredje största exportsektor.
Det är avgörande att vi behåller och utvecklar denna viktiga
marknad. Som land behöver vi visa vägen för hur innovativ
forskning går till. Vi gör det redan idag men måste fortsätta 
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