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I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige
de politiker och de aktörer som dagligen arbetar för
att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande
forskning, utveckling och vård. Denna gång samtalar
vi med Kristina Nilsson (S) som är vice ordförande i
riksdagens socialutskott.  

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?  

Riksdagens viktigaste roll är lagstiftningsarbetet och
budgetarbetet, så det är viktigt för mig att bevaka
forsknings- och etableringsfrågorna i det perspektivet.
Anslagen till forskning och utveckling är också viktiga att
bevaka för de områden som ingår i mitt ansvarsområde.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Att det jag gör och arbetar för har betydelse i verkligheten
och kommer medborgarna till del.

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

Just nu arbetar jag med flera viktiga utredningar när det gäller
hälso- och sjukvården och läkemedel. Dessa kommer att
resultera i regeringsförslag som sak diskuteras i riksdagen.

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

Sverige har en historia av att vara en stark nation när det gäller
medicinsk forskning och utveckling. Det är viktigt att ambitions-
nivån inte sjunker utan helst höjs. För att det ska vara möjligt
måste akademi, industri och sjukhushuvudmän samarbeta.

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

Jag har inget underlag för att ange en specifik nivå anslagen ska
vara på, men det är viktigt att de är en hög nivå jämfört med våra
konkurrentländer. De måste också följa med i den internationella
utvecklingen. Om omvärlden ökar sina anslag måste vi hänga
med för att det inte ska komma på efterkälken och tappa komp-
etens och arbetstillfällen inom det medicinska området. I en
förlängning skulle det göra vårdkvaliteten sämre.

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


