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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 Jonas Bonnedahl
som är forskningschef i Region Kalmar län.     

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?  

I Region Kalmar län arbetar vi framförallt genom Forum Sydost
och Kliniska Studier med att underlätta feasibility förfrågningar,
avtalsprocess och nationell samordning av studier. Här är även
frågan om vårddata viktig vilket vi nu fått in som en av de
tyngsta frågorna i så väl vår gemensamma USV-strategi som
life science-strategi i Sydöstra Regionen. Avseende att
medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del är
det viktigt att vi får ett välfungerande system kring kunskaps-
styrningen, inte minst med att engagera universitetet och USV-
enheterna i vår regionala diagnosgrupper kring kunskaps-
styrningen. Här har vi även i FO-direktörgruppen uppvaktat
sjukvårdsdirektörsnätverket för att få till en bred och
representativ grupp med ansvariga för forskning och utveckling
i kunskapsorganisationen. Vi har i Sydost också jobbat med en
arena mellan läkemedelskommittéerna, noderna och LIF:s
medlemsföretag för att kunna mötas avseende läkemedels-
frågor.   

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Jag brinner för frågorna och att motivera och informera
sjukvårdsledning om behovet och egenansvaret för
sjukvården avseende forskning och utveckling. Jag brinner
också för att minska avståndet och skapa förståelse mellan
politisk ledning, tjänstemannaledning och de som utför
vårdens arbete.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du
arbetar med just nu?
Vårdfrågan och att sprida och utveckla akademisk
kompetens inom Region Kalmar län.

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

För att det leder till bättre vårdkvalitet och bättre framtida
personalrekryteringar. Det är även väldigt gynnsamt rent
nationalekonomiskt.

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

Här känner jag mig inte helt insatt men med tanke på våra
grannländer, framtida potentiella terapier och kostnaden för
kronisk sjukdom så vore förmodligen en dubblering en
nödvändighet.

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


