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KRISTINA SANDSTRÖM

I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige
politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fort-
satt ska ligga i framkant gällande forskning, ut-
veckling och vård. Denna gång samtalar vi med
Kristina Sandström som är nordisk medicinsk chef på
Janssen.

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?  

För att ytterligare utveckla den medicinska forskningen behövs
ett fördjupat samarbete med alla relevanta aktörer. Det krävs
ett starkare partnerskap mellan den akademiska forskningen,
vården och läkemedelsföretagen. I mitt arbete strävar jag efter
att allt samarbete med läkemedelsföretag ska uppfattas som
ett värdefullt bidrag till den medicinska forskningen, för att
patienter ska få tillgång till moderna och säkra behandlings-
alternativ. I klartext önskar jag en mer välkomnande attityd till
samverkan med industrin, framförallt från akademin och den
kliniska forskningen. Endast då kan vi behålla och utveckla vår
ställning som ledande life science-nation och attrahera    

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Den absolut viktigaste drivkraften för mig är att våra
ansträngningar som företag riktas dit där vi har den bästa
möjligheten att rädda liv och förbättra människors livs-
kvalitet. Det främsta sättet att garantera ett hälsosamt liv är
att förebygga uppkomsten av sjukdomar. Här kan vi som
ledande life science-nation tillsammans göra skillnad genom
forskning och utveckling för att tidigt kunna identifiera och
förhindra sjukdomar. Jag tror att framför allt precisions-
läkemedel är en del av framtidens lösning. Sverige har
särskilt goda förutsättningar för detta, givet att vi kan få all
tillgänglig vårddata koordinerad. Då kan vi faktiskt närma
oss en framtid där sjukdom tillhör det förflutna. Ytterligare
en drivkraft är att arbeta för att Sverige är ett land som tidigt
kan erbjuda de mest moderna behandlingsalternativen.
Våra vårdresultat är goda men vi behöver se över
processen för hur nya läkemedel utvärderas, för att
snabbare göra dessa tillgängliga för patienter, som har ett
stort vårdbehov.   

investeringar till forskning och från globala företag. Konkret
arbetar jag genom LIFs medicinska råd och har en rad
kontakter med till exempel Forska!Sverige, AmCham,
Karolinska Institutet och andra viktiga aktörer och besluts-
fattare.
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De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 
Statens investeringar i medicinsk forskning är allt för låg. Vi
anser att det krävs en dubbelt så stor investering, det vill
säga 4 öre per vårdkrona, för att Sverige ska behålla vår
ställning som ledande life science-nation. En klar majoritet
(80 procent) av den svenska allmänheten menar att det
vore bra att öka investeringarna i medicinsk forskning från 2
till 4 öre per vårdkrona, enligt Forska!Sveriges senaste
opinionsundersökning från 2019. Det som behövs är medel
för att bygga upp en gemensam infrastruktur som gör data
tillgängligt för att bedriva forskning kring. Vi anser också att
det krävs resurser och incitament för att sjukvårdspersonal
kan avsätta tid för att delta i forskningsprojekt, till exempel
riktat stöd till forskningssköterskor.

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

Följ oss gärna på: 

"Vi anser att det krävs en dubbelt så
stor investering, det vill säga 4 öre per
vårdkrona, för att Sverige ska behålla
sin ställning som ledande life science-
nation."
 K R I S T I N A  S A N D S T R Ö M

N O R D I S K  M E D I C I N S K  C H E F  P Å  J A N S S E N
 

vare en högkvalitativ forskning, bra vårdresultat och
dragningskraft i Nobelpriset. Det är också viktigt att komma
ihåg att den samlade life science-industrin bidrar starkt till
vår export. För att behålla och förstärka vår position
behöver vi arbeta aktivt för att attrahera nya investeringar.
Det är därför avgörande att utveckla alla delar av värde-
kedjan, inklusive att sjukvården tidigt får tillgång till nya
behandlingsalternativ. Vi ligger långt framme när det gäller
digitala lösningar, men är inte längre ledande. Ett ut-
vecklingsområde för att förbättra digitala lösningar och
koppla ihop patientjournaler, utfallsdata, information från
Försäkringskassan och andra viktiga källor. 

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

En av många viktiga frågor som jag arbetar med är att
koppla ihop vår nordiska life science-miljö med de resurser
som vårt globala företag kan erbjuda. Vi har till exempel ett
omfattande samarbete med Karolinska Institutet kring
studier inom RWE, som resulterat i lokala studier som fått
ett stort internationellt genomslag. Vår förhoppning är att
kunna fortsätta att utveckla och fördjupa detta och andra
samarbeten. Vi riktar också våra ansträngningar mot att
staten ska ta ansvar för finansiering, struktur och
koordinering av ett nationellt system för all elektronisk
patientdata. Glädjande nog är 95 procent av den svenska
allmänheten positivt inställd till att dela sin hälsodata för
forskning och hälsofrämjande syften, enligt Forska!Sveriges
opinionsmätning år 2019. Tack vare ett sådant system
skulle vi inte bara kunna samla all sjukvårdsdata på ett
ställe – tillgängligt för alla relevanta aktörer. Vi skulle även
kunna göra populationsstudier med olika socioekonomiska
variabler, få snabbare och samlad uppföljning av nya
behandlingsmetoder, för att nämna några fördelar. Vi ser
exempel på liknande initiativ i vår närmiljö; till exempel har
Finland upprättat en forskningsportal för godkännande av all
samlad forskning.

Sverige har en lång tradition inom life science och
naturvetenskap. Vi har ett starkt internationellt rykte tack   

@forskasverige Forska!Sverige

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


