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Forskar-Sverige
är på väg utför
Svensk medicinforskning har tappat sin topposition – investeringarna måste fördubblas, skriver Anna Nilsson Vindefjärd
tillsammans med bland annat en rad Nobelpristagare.
Det är vår övertygelse att de rena plån-

boksfrågorna inte engagerar medborgarna lika mycket som sjukdomar
och tillgång till högkvalitativ vård ändå
debatteras vårdfrågorna knappt under
supervalåret. Partierna måste utarbeta
trovärdiga svar på hur de vill lösa våra
stora utmaningar inom hälsoområdet.
Hälso- och sjukvårdskostnaderna
i Sverige ökade med över 50 procent
mellan 2001 och 2011. Det beror på en
ökande andel äldre och en ökning av
kroniskt sjuka. Den ökade andelen äldre
innebär att allt fler drabbas av demenssjukdomar. Hjärnsjukdomar uppskattas
redan kosta Sverige 165 miljarder
kronor per åroch av dessastårdemensförden största kostnaden, 27,6 miljarder.
Kostnaderna för kroniska sjukdomar
beräknas uppgå till 70 procent av de
totala hälsovårdskostnaderna. De utgör
ävenden vanligaste dödsorsaken
i Sverige.Varje år ställs 58 000 nya
cancerdiagnoser i Sverige, medan
1,4 miljoner personer lever med hjärtkärlsjukdom.
Det är en framgång att över 80 procent
av mycket för tidigt födda barn och barn
med cancer överlever i dag, jämfört med
mindre än 20 procent på 70-talet.
De överlevande barnen behöver dock
följas upp och förekomsten av autistiska
störningar, ADHD och ungdomsdepression anses vanligare och svårare
att leva med i dag.
Dessa exempel visar hur oerhört
viktigt det är att förebygga, utveckla
bättre behandlingar och i bästa fall
kunna bota sjukdomar.

Svenska forskare bedriver i dag högt

kvalificerat arbete inom dessa och andra
lika angelägna områden. Bara i Sverige
har till exempel 400 000 dödsfall kunnat
förhindras de senaste 30 åren, tack vare
ny teknik inom hjärt-kärlområdet, vilket
också sparat samhället 985 miljarder
kronor. En ny målriktad cancerbehandling har gett bättre överlevnad än
tidigare behandlingar och gav samhällsvinster på 2,9 miljarder mellan
2000–2011. Samhället uppskattas även
spara 500 miljoner kronor i minskade
sjukskrivningar och förtidspensioner

verket i Sverige minskade med
45 procent mellan 2004 och 2010. Vidare
har life science-industrin under de
senaste fem åren minskat med drygt
4 000 anställda i Sverige.
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tappar Sverige
FFAKF Det här är Forska! Sverige
mark inom
Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som
biomedicinsk
arbetar för att förbättra villkoren för medicinsk
forskning, där vi
forskning och dess tillämpning i Sverige. Stiftelsen under 20 år gått
har grundats av personer från olika delar av samfrån fjärde till
hället: politik, näringsliv, kultur, fackföreningar,
åttonde plats.
vård, patientorganisationer och universitet.
Det ges inte
heller längre
tillräckligt med utrymme för patientSverige har en lång tradition av framnära forskning och innovation i sjukvårgångsrik medicinsk forskning och en
den. Sverige har halkat ned från tredje
hälso- och sjukvård som bedriver
till sjätte plats när det gäller klinisk
patientnära studier. Men Sveriges ställforskning och de forskande läkemedelsning inom medicinsk forskning har
företagens ansökningar till läkemedelsförsvagats. Enligt Vetenskapsrådet

påminna om den roll som politiska
beslutsfattare spelar. Det krävs att våra
politiker ger bästa möjliga stöd för att
försvara Sveriges position som framstående forskningsnation. Existensen av
excellent forskning samt en sjukvård
som vill ligga i spetsen för förbättringar
gör också att Sverige förblir attraktivt
för företagsverksamhet. Hälsa och välstånd hänger alltså intimt samman, på
mer än ett sätt.
Vi vill att regeringen, oavsett vilken det
blir, för den kommande mandatperioden
utformar en bred
och långsiktig
De
strategi för att
offentskapa bra förliga
investeutsättningar för
medicinsk forsk- ringarna
ning och dess
i medicinsk
tillämpning.
forskning bör
De offentliga
investeringarna på sikt föri medicinsk
dubblas och
forskning bör
på sikt fördubb- motsvara fyra
las och motsvara öre per vårdfyra öre per
krona.
vårdkrona.

”

Inför höstens riksdagsval riskerar både

partierna och medierna att underskatta
väljarna. Medierna spelar en mycket
viktig roll i att avgöra vilka frågor som
ska dominera en valrörelse. Journalister
kan hjälpa partierna att inte negligera
de djupare framtidsfrågorna, som den
om hälsa och Sveriges utveckling.
Människor tänker inte bara kortsiktigt
på den egna plånboken inför den stora
demokratiska handling som ett val utgör.
Oron för sjukdom hos nära och kära är
stark, och det finns stort engagemang
i att framsteg görs. Omsorgen om
Sveriges framtid som ledande forsknings- och företagsnation ligger också
medborgarna varmt om hjärtat.

Övervakningen hotar svenska jobb
Massövervakningen är inte bara ett hot

mot privatlivet. Den hotar också jobben.
För amerikanska Boeing innebar avslöjandet av NSA:s avlyssning av brasilianska politiker en tappad flygplansaffär
i miljardklassen.
Nästa gång kan det vara svenska FRA
som blir påkomna med att spionera på
statschefer.
Förhandlingarna mellan Brasilien
och flygplanstillverkare har pågått
i mer än 10 år. Länge såg det ut som om
Boeing skulle vinna upphandlingen
över svenska Saab, men efter att

massavlyssning är dyr och ineffektiv,
Edward Snowden läckte dokumenten
den är också ett hot mot svenska jobb.
som visade på den amerikanska överAtt sälja vapensystem, som Gripen är
vakningen blev Gripen bästa alteren komplicerad diplomatisk process, när
nativet. Som en följd av att Saab fick
det avslöjas konkreta fall av avlyssupphandlingen så uppstår nu tusentals
nya arbetstillfällen.
Om det skulle varit FRA som hade
upptäckts spionera på Brasiliens
regering hade Saab
antagligen förlorat
kontraktet på
flera miljarder
kronor. Inte nog
Att sälja vapensystem
med att svensk
som Gripen är en komplicerad diplomatisk process.

ning från FRA kommer de svenska
diplomatiska relationerna att ta avsevärd skada. Vi i Piratpartiet tycker att
spionorganisationen FRA ska stängas.
Vi är övertygade om att säkerhet skapas
bäst i ett civilt ramverk. Sverige
behöver en näringspolitik som speglar
säkerhetsutmaningen för civila aktörer.
Vi är mer oroade över att övervakningen är skadlig mot våra exportföretag än för terroristspöken.
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