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Krävs mer än en ny myndighet 
för att få life science att blomma
Det är många som engagerar sig i 
hur satsningarna på life science och 
klinisk forskning ska bli något mer 
än bara vackra ord. I höstas kom SNS 
med rapporten Värdet av läkemedel, 
i slutet av förra året kom den statliga 
utredningen Starka tillsammans och 
i veckan stiftelsen Forska Sveriges 
Första steget mot en life science-stra-
tegi.

En sak är alla de här aktörerna över-
ens om. Det måste till nationell insam-
ling av data kring de studier och den 
forskning som faktiskt sker. I övrigt 
fokuserar de olika förslagen på olika 
saker. Tyvärr är den statliga utredning-
ens förslag de svagaste. Huvudförslaget 
är att inrätta en ny statlig myndighet 
som ska ha till uppgift att skapa natio-
nell samordning och främja utveck-
lingen av klinisk forskning.

FÖRSLAGET GÖR I alla fall inte mig 
speciellt upphetsad, snarare tvärtom. 
Vi har redan mängder av myndighe-
ter och andra aktörer som ska se till 
att den kliniska forskningen ska bli 
bättre och bidra till en blomstrande 
life science-sektor. Det kommer inte 

hända mer med en myndighet till, vars 
huvuduppgift dessutom ska vara att 
samordna övriga aktörer.

Min bestämda uppfattning är att 
skälet till att vi har problem med den 
kliniska forskningen är att det är 
svårt att få tid till forskning i en 
väldigt produktionsstyrd sjukvård. 
Ska vi lyckas påverka den verklig-
heten behövs det mer konkreta 
förslag än en ny myndighet.

DEN OBEROENDE STIFTELSEN 
Forska Sverige har betydligt 
fl er konkreta och mer spän-
nande förslag för att få fart på 
den kliniska forskningen. Ett av 
deras förslag är att skapa karriär-
tjänster för klinisk forskning där 
man säkerställer att vårdpersonal 
verkligen får tid till forskning. De 

Så ska 2�000 bussaronger fyllas
Just nu finns det fler än 2 000 
lediga sjuksköterskejobb i Sverige, 
enligt Arbetsförmedlingen. På 
Sjuksköterskans dag den 14 mars är 
en av huvudfrågorna hur stor brist på 
sjuksköterskor som sjukvården tål.

Dagens Medicin har bjudit in en 
rad tunga namn till dagens diskus-
sioner. Filippa Reinfeldt (M), sjuk-
vårdslandstingsråd, Stockholm läns 
landsting, Sineva Ribeiro ordförande 
i Vårdförbundet och Göran Stiern-
stedt, nationell samordnare för ökat 
resursutnyttjande inom hälso- och 
sjukvården, inleder dagens första 
paneldiskussion med att ge sin syn på 
vilka åtgärder som krävs för att lösa 
sjuksköterskebristen. 

Programmet på Sjuksköterskans 
dag tar även upp frågan om vilken 
roll sjuksköterskan, barnmorskan 

och specialistsjuksköterskan ska ha 
i sjukvården och hur sjuksköterskans 
kompetens ska värderas. 

I hela Sverige kräver allt fl er sjuk-
sköterskor och barnmorskor bättre 
arbetsvillkor och högre löner. Eva 
Nordlund, barnmorska, initiativtagare 
till Barnmorskeupproret och Ulrika 
Blumfelds, sjuksköterska, initiativta-
gare till ”Inte under 24 000” har tagit 
missnöjet vidare till uppror via sociala 
medier. De frågas ut av Dagens Medi-
cins chefredaktör Mikael Nestius om 

vilken e� ekt upproren har gett. Sker 
det verkligen någon förändring?

Nytt spår mot snabb karriär
Programmet tar även upp konkreta 
exempel på alternativa vapen i kampen 
om sjuksköterskan. Karolinska 
universitetssjukhuset och Karolinska 
Institutet presenterar en ny satsning 
där det är möjligt för disputerade 
sjuksköterskor att bedriva forskning 
på arbetstid och Göteborgs universitet 
berättar mer om ett nytt upplägg på 
specialistsjuksköterskeutbildningen 
som ger en snabbstart på karriären 
direkt efter examensdagen.

Hela programmet till Sjuksköter-
skans dag fi nns på dagensmedicin.
se/seminarier. Där går det också att 
anmäla sig.
Katarina Forsberg 08-566 241 16
katarina.forsberg@dagensmedicin.se

Här presenteras nyheter om Dagens Medicin – vad som är på gång i tidningen, 
på sajten och andra aktiviteter, till exempel debatter och seminarier. 

vill också att det ställs tydliga krav på 
universitetssjukhus om att uppnå vissa 
forskningsresultat för att få fortsätta 
vara universitetssjukhus. Som många 
andra vill stiftelsen att IT-systemen 
samordnas och se rejäla satsningar på 
nationella databanker, biobanker och 
kvalitetsregister. Man föreslår också 
fl era olika typer av innovationsmeto-
der för att kunna hitta former för att 
pröva nya behandlingsmetoder utan 

att fastna i byråkratiska upphand-
lingar eller godkännandeprocesser.

Jag hoppas verkligen att reger-
ingen studerar Forska Sveriges 
förslag kring hur svensk klinisk 
forskning ska utvecklas i stäl-
let för den egna utredningen. 
Jag håller dessutom med Stefan 

Carlssons utredning som ville se 
färre statliga myndigheter inom 

sjukvården, inte fl er.

Mikael Nestius, 
chefredaktör
mikael.nestius@dagensmedicin.se

JUST NU

ÖPPEN JOURNAL

Utvecklingen 
går inte att 
stoppa

Utrullningen av att 
patienter ska kunna 
läsa sina egna journaler 

fortsätter och nu står Stock-
holm på tur. Jag tror att det 
här är helt rätt utveckling och 
en utveckling som inte går att 
stoppa. Jag tror också att detta 
kommer att bidra till en bättre 
sjukvård. Helt enkelt genom 
att patienter kan förbereda 
sig bättre inför möten och 
behandlingar genom att läsa 
sin journal.

En viktig del i att låta patien-
terna läsa sin egen journal var 
att patienten skulle kunna rätta 
uppgifter som är felaktiga. Det 
skulle synas i journalen just 
som en patientkommentar. Nu 
har detta initiativ stoppats.
Rättsläget är oklart eftersom 
det skulle kunna vara så att 
patientkommentaren kan vara 
en allmän handling. Tråkigt 
att denna goda idé nu dras i 
långbänk.

NEDSLAG

Förslaget gör inte 
mig speciellt 
upphetsad

BOTTEN

System hjälper ej patienterna

Att svenska patienter som söker för svettbehandlingar kan få vården 
betald av Försäkringskassan om man åker till Danmark, men inte i 
Sverige. Dags att patienter som vägras en viss typ av behandling i ett 
landsting kan få vården i ett annat och inte tvingas åka utomlands.

TOPPEN

Negativ sockertrend bruten

Att blodsockervärdena bland landets diabetiker äntligen går åt 
rätt håll. Sedan 2007 har långtidsblodsockret stigit, men nu har tren-
den alltså vänt. Vad trendbrottet beror på finns det inga fakta kring, 
men låt oss hoppas på att det beror på bättre behandling.
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G öran Stiernstedt är huvudperson när Dagens 
Medicin den 11 februari bjuder in till årets första 
frukostmöte. Efter ett helt yrkesliv på ledande posi-

tioner inom svensk sjukvård har han fått ett nytt uppdrag 
som nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom 
hälso- och sjukvården. Nu har det gått knappt tre månader 
sedan Göran Stiernstedt påbörjade sitt arbete, och han har 
fått en god bild av områden där det finns saker att göra. 

En panel med företrädare från olika delar av sjukvården 
finns också på plats för att ge honom goda råd i det fort-
satta arbetet. Läs mer på dagensmedicin.se/seminarier.

Nu listar han åtgärdsområdena
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Filippa 
Reinfeldt

Ulrica 
Blumfelds

Eva 
Nordlund


