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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 Helene Hellmark Knutsson
som är vice ordförande i näringsutskottet. 

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 befolkningen till
del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med dessa frågor?  

Vi träffar regelbundet aktörerna inom life science för att bygga
relationer och se vad vi behöver göra för att stärka Sverige som
life science-nation. När det gäller frågorna som är viktiga för life
science-industrin så beslutar utbildningsutskottet om forskning-
en och socialutskottet om sjukvården. Vi bevakar alla dom
frågorna och försöker se till att det gynnar investeringarna i life
science-industrin och att Sverige fortsatt ska vara ett attraktivt
land att utveckla life science i.   

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Att Sverige fortsatt ska vara ett välfärdsland. För att det ska
vara möjligt behöver vi stark tillväxt och en stark industri som
skapar jobb men också bidrar till att stärka välfärden. I det av-
seendet är life science den ultimata branschen eftersom den
både bidrar till att stärka välfärden och skapar jobb, invest-
eringar och tillväxt i Sverige. 

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

den delen. En annan viktig fråga är de uppblossande handels-
krigen. Att vi kan försvara frihandeln är otroligt viktigt för att
Sverige ska vara attraktivt för företag och investeringar men
också för att vi ska få tillgång till en global marknad.  

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

Dels för att vi har en så otroligt god grund att stå på. Vi har en
framstående medicinsk forskning som vi satsat på väldigt länge
och en hälso- och sjukvård som håller en hög klass och om-
fattar hela befolkningen. Dels för att attrahera läkemedels-
industrin och företag inom medtech så vi kan skapa jobb och
arbetstillfällen i en bransch som har en otroligt hög värde-
utveckling. Det är även viktigt för att stärka hälso- och sjuk-
vården vilket vi behöver göra med tanke på den demografiska
utvecklingen i hela västvärlden. Eftersom människor lever allt
längre kommer de även hinna drabbas av fler sjukdomar under
sin livstid.

De statliga investeringarna i medicinsk forskning mot-
svarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är en lagom
nivå? 
Det är väldigt svårt att säga. Vi satsar mycket statliga medel och
det är viktigt men det behöver även leda till att vi får privata in-
vesteringar. Staten står idag för ungefär en tredjedel av alla
forskning- och utvecklingsmedel medans näringslivet står för två
tredjedelar. Det är även viktigt att fundera över hur vi använder
pengarna snarare än att slå fast en nivå. Sedan är det klart att
ska vi fortsätta att vara ledande så måste vi fortsätta att höja
investeringsnivån därför att andra länder går om oss både gäll-
ande investeringar och det som kommer ut av investeringarna. Just nu är många frågor kopplade till energifrågan och klimat-

omställningen, men även digitaliseringen och hur vi ska klara    

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


