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I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige
politiker och aktörer som arbetar för att Sverige
fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning,
utveckling och vård. Denna gång samtalar vi med
Lars Hjälmered (M) som är ordförande i riksdagens
näringsutskott.   

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?  

Som näringspolitisk talesperson för Moderaterna driver jag på för
att förbättra villkoren för företagande och innovation i Sverige.
Det handlar om att göra det attraktivt att bedriva forskning samt
att etablera, driva och utveckla företag i Sverige.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Sverige ligger i framkant i världen vad gäller vår förmåga att
skapa välstånd. Det bygger på att vi har välfungerande
institutioner och en politik på en rad olika områden som gör att
människor kan och vill omsätta nya idéer till värde. Jag vill bidra
till att skapa och genomdriva den politiken. Det handlar om ett
modernt utbildningssystem av hög kvalitet, goda villkor för före-
tagande och skattenivåer som gör att det lönar sig att arbeta och
driva företag. 

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

Sverige som forskningsnation att det finns tillräckligt med
forskningstalanger i Sverige. Inom Moderaterna har vi tagit
fram en talangstrategi som är en viktig del i lösningen. Vi be-
höver till exempel stoppa kompetensutvisningar, införa talang-
visum, se till att expertskatten är lika bra som i våra nordiska
grannländer, korta handläggningstider och införa en one-stop-
shop för kontakt med myndigheter för utländska talanger och
satsa på marknadsföring utomlands. En annan viktig fråga är
att utveckla högskola och universitet. Där behöver vi bli bättre
på att främja kvalitet framför kvantitet. Här behöver ersättnings-
systemen ses över.

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

Sverige har under lång tid varit ledande i medicinsk forskning
och utveckling. Det har i hög grad bidragit både till svensk
välståndsutveckling och till global folkhälsa. Det ska vi vara
mycket stolta över. Den unika kompetens som vi byggt upp
ska vi värna.

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

Den statliga forskningsbudgeten ökade betydligt under allians-
åren och den rödgröna regeringen har fortsatt att hålla en
ambitiös investeringsnivå under den senaste mandatperioden.
Det tycker jag är bra. Statens satsningar på medicinsk
forskning motsvarar en fjärdedel av hela forskningsbudgeten.
Andelen FoU-medel som går till det medicinska området har
också ökat successivt det senaste decenniet. Det är rimligt då
det är ett mycket viktigt forskningsområde.Att hitta lösningar på kompetensbristen är den enskilt viktigaste

frågan för företag runtom i Sverige idag. Det är också viktigt för   
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