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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 Kristina Sparreljung som är
generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. 

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?  

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt- lung-
sjukdom och forskning är vår vinnande lösning för att ge fler
människor ett längre och friskare liv. Förutom att samla in
pengar till forskningen är en viktig del av vårt uppdrag också
att arbeta för ökad kunskap om forskningens betydelse för att
åstadkomma en bättre och mer jämlik vård och ge underlag
till politiska beslut. I vårt pressopinionsbildande arbete och
kontakter med politiker samarbetar vi ofta med andra organ-
isationer, inte minst till Forska!Sverige.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

närmare vår vision: Att ingen ska behöva lida av hjärt-
kärlsjukdom eller lungsjukdom. 

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

Att regeringen fördubblar statliga investeringar i medicinsk
forskning. Att de nationella riktlinjer som finns inom hjärt-
och lungsjukvård implementeras och används. Verka för att
regeringen tar fram en ny folkhälsopolitik som även omfattar
riskfaktorerna matvanor, fysisk aktivitet och tobak.

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

Sverige har länge varit en kunskapsnation som driver ut-
vecklingen inom många områden. Den positionen ska vi
bevara och utveckla, inte minst för att kunna rädda fler liv. 

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

Att, som Forska!Sverige föreslår, öka investeringarna från
dagens 2 till 4 öre per vårdkrona är rimligt för att öka möjlig-
heterna att rädda fler liv.

Att hjälpa forskningen till nya framgångar som för oss  

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


