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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
Lina Nordquist som är sjukvårdspolitisk talesperson
för Liberalerna. 

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?  

Min bakgrund som preklinisk forskare är lite av skälet till att
jag gav mig in i att förbättra Sverige politiskt. Kunskap är
grunden till goda förbättringar både inom universiteten,
näringslivet, hälso- och sjukvården och anhörigstöd.
Oavsett vart man vill hjälpa människor så gäller det att vi tar
tillvara på kunskap. Vi måste jobba mer med medicinsk
forskning, gärna tillsammans. Nu händer det många bra
saker där alla riktigt duktiga och engagerade människor gör  

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

När livet går sönder, det driver mig i grunden. Vare sig det
handlar om människor som föds med svåra funktions-
nedsättningar, människor som blir sjuka senare i livet, råkar
ut för en svår olycka eller barn som far illa. Som liberal
tycker jag oftast att staten ska vara tyst, jag gillar inte detalj-
styrning. Men när det går illa och vi behöver möjligheter för
att leva våra liv och sköta oss själva då vill jag ha ett starkt
skyddsnät.  

saker tillsammans, men det finns för lite tid till forskning,
utveckling och implementering i svensk sjukvård. 

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

Jag är övertygad om att alltför få frihetsgrader hindrar både
dagens sjukvård och sjukvårdens utveckling. Vi måste
motverka överbyråkrati och administrationsbörda för att ge
tid både till omtanke och till forskning, innovation, imple-
mentering av nya arbetsmetoder och behandlingar.
Ytterligare en sak som jag tycker är väldigt viktigt är ett
tillägg som skickades med när EU ville ha svar från den
svenska regeringen om hur vi ska arbeta mot antibiotika-  



I SAMTAL MED 

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

Jag har aldrig i hela mitt liv varit med om att jag tänkt att jag
har för mycket kunskap, att jag önskar att jag visste mindre.
Forskning handlar om att öka kunskapen om vår historia,
om vår framtid, om hur vi bättre kan bota människor, be-
handla människor och ge människor ett värdigare liv och en
värdigare död. Den medicinska forskningen är ett av de
absoluta kärnområdena för den kliniska forskningen som
sätter fokus på när vi inte klarar oss själva. Om kunskap blir
bättre där då kan vi lyfta de människor som verkligen
behöver lyftas.

Jag kan inte säga i ören vad jag tycker är det rimligaste
men vi måste se till att vi i den mån vi kan stärker bas-
anslagen och att det stärker forskarna och den forsknings-
baserade undervisningen. Vi behöver också se till att vi i
den mån vi har råd och möjlighet ökar anslagen till forskning
i fri konkurrens. För vi ska inte inbilla oss att vi politiker eller
förtroendevalda kan veta var den viktigaste kunskapen
ligger dold. Den fria konkurrensen är helt avgörande. Jag
tror även det handlar mycket om samarbete. Om man tittar
på kliniska prövningar så är det inte bara pengarna som är
problemet utan att det är så krångligt organisatoriskt att
genomföra kliniska prövningar i Sverige. Där behöver vi
göra andra saker än att tillföra pengar, som att se till att det
blir lättare att samarbeta mellan industri, patienter och
sjukvårdsanställda forskare. 

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

Följ oss gärna på: 

resistens. När ärendet togs upp i socialutskottet såg jag till
att vi fick med tillägget att vi inte kan upphandla läkemedel
enbart till lägsta pris. Läkemedel som gör oss friska här får
inte göra människor sjuka eller skada djur och natur på
platsen det produceras. Eftersom EU består av rika, starka
länder så tror jag att vi kan hjälpa människors hälsa runt om
i världen genom de beslut som vi fattar. Upphandling av
läkemedel är en av många små delar där vi kan hjälpa inte
bara oss själva utan även andra genom att vara
ansvarsfulla.

"Det finns för lite tid till forskning,
utveckling och implementering i
svensk sjukvård."
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