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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 Malin Cederfeldt
Östberg som är statssekreterare hos ministern för
högre utbildning och forskning.        

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?  

Medicinsk forskning är ett viktigt styrkeområde för Sverige som vi
ska fortsätta utveckla. Det gör vi bäst genom att främja en god
samverkan mellan regering, lärosäten och näringsliv. Det handlar
om att identifiera insatser för stärkt kompetensförsörjning, tillgång
till forskningsmedel och infrastruktur och inte minst ändmålsenlig
lagstiftning kring exempelvis etik och tillgång till data. Som stats-
sekreterare leder jag utbildningsdepartementets arbete i dessa
delar och för aktiv dialog med berörda parter, inte minst våra
lärosäten och forskningsfinansiärer.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

För mig är drivkraften att få bidra till regeringens politik på området
och att utforma insatser som svarar upp mot de utmaningar vi ser.
Det är ett otroligt hedersamt uppdrag att få bistå ansvarig minister
och regering i frågor som så tydligt rör Sveriges framtida
konkurrenskraft och jobbskapande.

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

viktigt arbete som jag verkligen ser fram emot! Det andra är
den nationella life science-strategin, som preliminärt kommer
att presenteras i slutet av året. Sist men inte minst vill jag lyfta
kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vi behöver arbeta
aktivt för att stärka kompetensförsörjningen i Sverige och
hantera de ökade behoven på arbetsmarknaden av komp-
etensutveckling. Det gäller till life science-sektorn men också
till andra stora områden, inte minst skola och hälso- och
sjukvård.

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

Sverige är en stark kunskaps- och forskningsnation. Det är
genom investeringar i forskning och innovation som vi bygger
vår konkurrenskraft och skapar välfärd, tillväxt och fler jobb.
Life science-sektorn är en stor näring som inte bara genererar
exportintäkter och jobb utan också på ett väldigt påtagligt sätt
bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet.

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

Sverige är det land inom EU som, sammantaget stat och
näringsliv, investerar mest i forskning och utveckling i
förhållande till BNP. Genom ALF-avtalet investerar vi också
mer än någonsin i klinisk forskning. I den senaste budget-
propositionen presenterar regeringen ett förslag om ökat FoU-
avdragen vilket är viktigt för inte minst life science-industrin.
Regeringen ökar basanslagen till våra lärosäten vilket innebär
ökade forskningsmedel också till medicinsk forskning. Dessa
insatser är viktiga för att vi ska fortsätta stå starka som life
science-nation och bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet.

Jag skulle vilja lyfta fram tre viktiga områden. Det första är
den forskningspolitiska propositionen. Detta är ett stort och  

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


