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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
socialminister Lena Hallengren (S).

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?  

Vi vill vara världsledande inom sjukvård. Då gäller det att se
till att vi har forskning och att vi når ut med den forskning vi
har genom exempelvis kunskapsstöd. Ska forskning vara
möjligt så behöver vi se till att förutsättningarna finns. Därför
vill vi underlätta för forskningen och då tänker jag på
exempelvis hela vår personuppgiftshantering och våra
journalsystem, register och persondata. På denna punkt är
vi helt unika. Det gör Sverige intressant på området och det
gör det viktigt att vi klarar av att hantera integritetsfrågorna.  

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Jag är socialdemokrat och de värderingarna driver mig. Det
handlar om jämlikhet och att ge alla människor vård efter
behov. Man ska inte behöva hitta i systemet, ha en nära
släkting som är överläkare eller kunna betala för sig för att
få vård. Vi ska se till att vi bedriver en hälso- och sjukvårds-
politik som gör det möjligt för alla att få en likvärdig vård.
Vård är kanske det som ligger oss närmast. Många har
exempelvis haft en släkting eller nära anhörig som blivit
sjuk.

Vi skulle vilja att det var ännu enklare att föra över
information mellan sjukhus, mellan huvudmän och andra
aktörer. Vi har tillsatt en utredare som bland annat ska titta
på hur man ser till att hälsoinformation kan flyttas mellan
sjukhus och mellan huvudmän med målet att patienter eller
individer ska få bästa möjliga vård.

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

När man tittar på hälso- och sjukvård brett går det inte att
inte börja i änden av tillgänglighet. Det finns olika sätt att 
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De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Det kan jag inte svara på. Om det enbart vore en statlig
verksamhet hade vi kunnat ha en annan diskussion. Men nu
har vi ett finansieringssystem där staten är en del, företagen
en del och regionerna en del via hälso- och sjukvården och
dess finansiering. Det är klart att staten är en viktig part. Vi
har höga ambitioner när det gäller forskning som helhet
men de investeringarna ska vägas mot allt annat. Det är en
balans.

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

Följ oss gärna på: 

uppleva bristande tillgänglighet på. Det kan handla om köer
vad gäller dagar och veckor, att man upplever en bristande
tillgänglighet på grund av geografiska avstånd eller att man
inte anser sig lyssnad på. Att korta köerna och öka till-
gängligheterna är en av våra viktigaste frågor. Det är inte
meningen att man ska vänta på en vård man behöver. Det
andra handlar om att för att vi ska få en nära vård så be-
höver primärvården ha en starkare roll än idag. Nu arbetar
vi med en reformering av primärvården. Psykisk ohälsa är
en annan mycket viktig del som vi arbetar med.
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Dels är det viktigt för att de som bor i Sverige, betalar skatt
och är överens om att vi ska ha en god hälso- och sjukvård
ska känna att vi ligger långt fram. Kunskap ger möjligheter
att få ännu bättre behandlingar, bättre liv, bättre förut-
sättningar till rehabilitering eller att leva längre liv. Att med-
borgarna ska få tillgång till det är en drivkraft för mig. Ett
land som under så lång tid byggt en gemensam hälso- och
sjukvård som omfattar alla, som är tillgänglig och som är

gemensamt finansierad har ett ansvar att driva politiken och
vården framåt. Idag har vi en befolkning som blir allt äldre
och det är bland annat tack av medicinska framsteg, att
människor blir botade av sådant som man tidigare inte hade
överlevt. Det är ju fantastiskt.

"Ska forskning vara möjligt
så behöver vi se till att
förutsättningarna 
finns."
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