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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 Hans Rothenberg
(M) som är riksdagsledamot och engagerad i frågor
om forskning och utveckling i Sverige.   

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?  

Framförallt genom att skapa ett näringsklimat som ger för-
utsättningar för företag och talanger att kunna verka i
Sverige. Det behövs attraktiva skattevillkor, utbildning i
världsklass samt en fungerande bostadsmarknad för att
Sverige ska konkurrera globalt. Det krävs de bästa förut-
sättningarna för att också resultaten ska kunna omsattas i
nytta för människor.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Nyfikenheten och ambitionen att Sverige ska bli ännu
bättre. Fria tankar och fri forskning har varit och kommer att
vara nycklar till kommande framsteg.

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

Att återfå den globala tilliten. Stora delar av världen går mot
mer slutenhet och minskad frihet för människor vilket hämmar
det nödvändiga mellanstatliga samarbetet. Med fler handels-
avtal och överenskommelser kan vi också gå till handling i
viktiga framstegsfrågor såsom livsmedelsförsörjning, hälsa
och klimat.

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

Därför att alternativet vore förödande ur hälsoperspektiv.
Medicinsk forskning och utveckling driver samtidigt fram
hälso- och sjukvårdens kvalitet. Att satsa på forskning och
utveckling är att ta ansvar.

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

Det kommer aldrig att finnas en lagom eller tillräcklig nivå.
Viktigast är att den medicinska forskning som bedrivs håller
högsta kvalitet.

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


