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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 Erik Renström
som är dekan för medicinska fakulteten vid Lunds
universitet.    
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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?  

Att forskningsfynd kommer allmänheten till nytta är en av
universitetets allra viktigaste uppgifter och en som många
medicinska forskare brinner för. Typiskt är att denna strävan
blir allt starkare med ökande erfarenhet. Vi arbetar
målmedvetet för att öka kunskapen om innovations-
processen och att våra studenter ska engagera sig redan
under utbildningen. En kvalificerad majoritet av våra
doktorander kommer att ha sin karriär utanför akademin och
det är också ett sätt att bättre förbereda dem inför det. Vi
har i Lund även den stora fördelen att sedan år 2010 ha   

flera strategiska forskningsområden inom medicinska
ämnen. Genom dem har samverkan och innovation kunnat
utvecklas på ett mer systematiserat sätt än tidigare.
Kontakten mellan innovationssystem och forskarna har
breddats väsentligt genom införandet av Innovations-
koordinatorer som både har en god områdeskunskap och
djup kompetens i innovationsfrågor. Det arbetet fortsätter
och förfinas genom att forskningsprojekt i tidigt skede kan
genomlysas vad gäller deras innovationspotential. Där
analyseras affärsidén och behov av immaterialrättslig
rådgivning, för att sedan när tiden är mogen leda till
bildandet av företag.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Det akademiska lagarbetet har alltid tilltalat mig starkt,
blandningen av kritisk nyfikenhet och hårt arbete. I det
akademiska ledarskapet är en för mig viktig drivkraft ett
brett intresse för samhällets goda utveckling där jag menar
att akademin har en viktig och oersättlig plats. 

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

Nästan allt är viktigt fast på helt olika plan. Att inviga ett
kafferum kan verka trivialt, men just det kan vara början på   
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De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Det är alldeles för litet men den exakta optimala nivån är
svår för mig att uttala mig om. Offentliga investeringar är
särskilt viktiga eftersom de kan tillåta sig ett längre
tidsperspektiv innan förräntning än något företag kan men
det gör dem också svåra att följa upp och bedöma nyttan
av. Jag landar på att en investeringsnivå omkring 10
procent borde kunna försvaras. Dit kommer vi inte på lång
tid än, men varje steg i rätt riktning är önskvärt och
välkommet.

Följ oss gärna på: 
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nya tvärvetenskapliga samarbeten eller samverkan så att
forskningsresultat snabbare kommer till nytta. Det viktigaste
är att skapa incitament för ständigt förbättrad kvalitet i alla
universitetets verksamheter och att säkra frihet i tanken.
Därifrån kan akademin sedan på bästa sätt bidra till en
önskad samhällsutveckling. Det gör vi bäst genom att
arbeta för ett snabbt bilateralt translationellt flöde mellan
klinisk forskning och grundforskning.

"En investeringsnivå omkring tio
procent borde kunna 
försvaras."
 

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

Framförallt för att det kommer medborgarna till nytta genom
att vården kan bibehålla toppklass. Näringslivet i branschen
är högproduktivt vilket i förlängningen ger ökad skattekraft
och leder till välstånd och välfärd.
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