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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 Parkler som är VD för Pfizer.

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?  

Pfizer är ett av de företag som investerar mest i forskning och
utveckling och det skapar möjligheter för Sverige. Sverige
deltar i så mycket som en fjärdedel av Pfizers globala studier,
och bidrar till en betydande andel registerstudier. Jag jobbar
som ett kit mellan Pfizer i Sverige och vår globala verksamhet
med målsättningen att öka andelen studier och forskning här.
Vi behöver dels förstå vilka hinder som finns i Sverige och gör
att Pfizer, och andra företag, väljer att ibland förlägga studier i
andra länder, men också vårdens perspektiv - vad det är som

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Min största drivkraft är att bidra till att människor kan leva
ett längre och friskare liv. Jag har själv en kortare tid inom
medicinsk forskning och har alltid varit oerhört fascinerad av
life sciences. Potentialen i medicinska innovationer, fram-
tida genombrott och bot har aldrig varit större och vi be-
finner oss i en era där utvecklingen går otroligt snabbt. Jag
brinner för att både Pfizer och Sverige ska vara drivande
inom medicinsk forskning. Jag vill också bidra till att knyta
ihop partnerskap mellan näringsliv, akademi och vård.

gör att man kanske tackar nej? Ett exempel där vi noterat
att kliniker har avstått att delta i kliniska prövningar är
områden som nischade cancerbehandlingar, sällsynta
sjukdomar och genterapier, områden som faktiskt kan rädda
liv. Anledningen har varit att kliniken är osäker på om
budget kommer att finnas om läkemedlet visar sig ha god
effekt och därmed blir godkänt.  Att lyfta kostnadsansvaret
för denna typ av behandlingar från de berörda klinikerna till
central nivå tror jag skulle gynna både patienterna,
klinikerna och forskningen.



I SAMTAL MED 

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

sätt i större skala.  Jag tror att det här är den viktigaste
nöten att knäcka. Om vi blir bättre på att implementera alla
medicinska innovationer som faktiskt sker skulle det
verkligen sätta Sverige i framkant.

Det krävs att regeringen prioriterar åtgärder inom både
hälso- och sjukvård och medicinsk forskning för att behålla
och attrahera investeringar inom life science så att Sverige
kan fortsätta vara världsledande. En vård och forskning i
absolut framkant drar till sig investeringar, till exempel när
företag vill utveckla och dokumentera nya läkemedel. Det
innebär dessutom att många patienter i Sverige kan få till-
gång till nya behandlingsmetoder som kan rädda liv, sam-
tidigt som forskare och sjukvården alltid har erfarenhet av
de senaste behandlingarna och metoderna. En lagom nivå?
Jag anser att det krävs att Sverige stakar ut en riktning och
strategi för vad som behövs för att forskningsinvesteringar
ska leda till det som är viktigt för svenska befolkningens
hälsa.

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

Följ oss gärna på: 

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

Jag är övertygad om att ett bättre utnyttjande av hälsodata,
både patienternas egen och från biobanker, kvalitets- och
hälsoregister kommer bidra till att utveckla framtidens vård
och förebyggande insatser.  Detta är en fråga vi drivit under
lång tid, exempelvis tillsammans med Forska!Sverige och
"Agenda för hälsa och välstånd" . Det är viktigt för grund-
forskningen och identifiering av nya medicinska be-
handlingar men även för hur vi bedriver kliniska prövningar.
Det skulle till exempel innebära snabbare och enklare
identifiering av relevanta patienter till studier. Att ha tillgång
till hälso- och vårddata i realtid skulle dessutom ge vården
möjlighet att bedöma vilket värde våra läkemedel har i
klinisk praxis, med nytta för både patienter och samhället i
stort.

"Vi har stora möjligheter i Sverige
inom medicinsk forskning och det
är tråkigt om de möjligheterna inte
skulle komma till gagn för
patienterna."
 M A L I N  P A R K L E R ,  V D  P F I Z E R  A B

Många betonar att ett bättre samarbete är avgörande.
Vad ser du för utmaningar inom området?

Min upplevelse är att Sverige har ett unikt öppet
samtalsklimat mellan olika aktörer. Det är en av våra
absolut största styrkor som vi ska ta tillvara på. Vi har lätt att
samla aktörer från vård, akademi, politik, förvaltning,
tjänstemän och näringsliv till dialog. Sverige är också
internationellt erkänt som en innovativ nation. Men det finns
alltid utmaningar - eller som jag skulle vilja uttrycka det –
möjligheter. Vi skulle till exempel kunna bli starkare på
implementering av innovationer, nya metoder och arbets- 

Det är givet! Vi har kompetensen, vi har kunskapen, vi har
en lång tradition av medicinsk forskning, vi är innovativa,
och vi har bra samtalsklimat mellan olika aktörer.

@forskasverige Forska!Sverige
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