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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 riksdags-
ledamoten Betty Malmberg (M) som är ordförande för
"Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare" (Rifo).      

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?  

Rifo jobbar för att nå ut till riksdagsledamöter i olika sam-
hällsfrågor, men det är tydligt att nya rön om just den
medicinska forskningen ofta efterfrågas. Förmodligen för att
det väcker nyfikenhet om hur människokroppens funktioner
kan påverkas på olika sätt men självklart framför allt för att
det kan bota eller lindra besvär för många sjuka. Det är
därför både en human nytta men också samhällsekonomisk
och är därför viktig för politiken att ha kännedom om. För att
kunna nå ut med uppdaterad information på området sam-
verkar vi återkommande med Forska!Sverige men också
med IVA, KVA, RJ och direkt med olika forskare vid
universitet och högskolor. 

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

samhällets bildning, välstånd och konkurrenskraft. Staten
satsar varje år cirka 40 miljarder kronor på forskning. I det
råder samsyn, men visst är det stora belopp som satsas.
Ska vi öka forskningens genomslag måste vi därför alltid
prioritera kvalitet, tillhandahålla god forskningsinfrastruktur
men också bli duktigare på att implementera forsknings-
resultat, så att de faktiskt kommer fler brukare till del.

Då det gäller drivkrafter handlar det för mig om att sprida
kunskap om den stora betydelsen som forskning har för vårt  

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

För närvarande handlar det om att förbereda arbetet med
den nya forskningspropositionen och utredningen som har
sett över resursfördelningssystemet, vilken nyligen har varit
ute på remiss. I höst kommer vi bland annat ha ett Rifo-
seminarium tillsammans med Forska!Sverige i dessa frågor,
där också utbildningsministern kommer att tala.

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

Med tanke på de stora utmaningarna vi står inför då det
gäller problem med antibiotikaresistens, spridning av virus-
infektioner å ena sidan. och de medicinska genombrott som
är potentiella vid behandling av olika sjukdomar å andra,
tycker jag personligen att medicinsk forskning måste prio-
riteras högre såväl nationellt som i EU:s nästkommande
ramprogram.

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


