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SÅ SKRIVER DU
 ■ Har du synpunkter, åsikter eller idéer? Då är du  välkommen att publicera dig här. 

 ■ Ju kortare din insändare är, desto större är chansen att du publiceras. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera din text. 
 ■ Om du vill får du skriva under signatur men du måste bifoga ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så att vi på tidningen kan kontakta dig om det behövs.

KFF-SNACK KLAS PALMQVIST
Tel: 0480-42 93 23

E-post: klas.palmqvist@ostran.se 

FREDRIKSSKANS DEN 9 JUNI 1929. Inte bara gubbar med hatt gick på fotboll förr i tiden; det var  
tjejer med hatt också. För första gången var ett engelskt fotbollslag på besök i Kalmar. Amatörlaget Middlesex Wanderers  
bildades 1905 för att resa runt i världen och göra reklam för fotboll. De håller faktiskt fortfarande på med det. I Kalmar 1929 
vann de brittiska fotbollsmissionärerna med 4–2 inför cirka 1 700 åskådare. Det ansågs vara en bra siffra, med tanke på att 
det regnat i flera timmar före matchen. Men lagom till avspark upphörde regnandet och i pausen tittade solen fram. Kalmar 
FF gjorde en bra match och tog till och med en tidig ledning genom Adolf Angner, Det andra KFF-målet prickades in av Sten 
Sjögren.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Det är vår övertygelse 
att de rena plånboksfrå-
gorna inte engagerar 
medborgarna i Kalmar 
län lika mycket som 
hälsa och högkvalitativ 
vård – ändå debatteras 
vårdfrågorna knappt 
under valåret. Partierna 
måste utarbeta trovär-
diga svar på hur de vill 
lösa våra stora utma-
ningar inom hälsoområ-
det.

Hälso- och sjukvårdskostna-
derna i Sverige ökade med 
över 50 procent mellan 
2001 och 2011. Det beror på 
en ökande andel äldre och 
en ökning av kroniskt sjuka. 
Kostnaderna för kroniska 
sjukdomar beräknas uppgå 
till 70 procent av de totala 
hälsovårdskostnaderna. 
Varje år ställs till exempel 
58 000 nya cancerdiagno-
ser, medan 1,4 miljoner per-
soner lever med hjärt-kärl-

sjukdom. Den ökade ande-
len äldre innebär att allt fler 
drabbas av demenssjukdo-
mar. Hjärnsjukdomar upp-
skattas redan kosta 165 mil-
jarder kronor per år.

Dessa exempel visar hur 
oerhört viktigt det är att 
förebygga, utveckla bättre 
behandlingar och i bästa fall 
kunna bota sjukdomar. 

Svenska forskare bedriver i 
dag högt kvalificerat arbete 
inom dessa och andra lika 
angelägna områden. Bara i 
Sverige har till exempel en 
ny teknik inom hjärt-kärl-
området kunnat förhindra 
400 000 dödsfall de 
senaste 30 åren och sparat 
samhället 985 miljarder kro-
nor, och en ny målriktad 
cancerbehandling har gett 
bättre överlevnad och sam-
hällsvinster på 2,9 miljarder 
mellan 2000-2011. 

Sverige har en lång tradi-
tion av framgångsrik medi-
cinsk forskning och en 

hälso- och sjukvård som 
bedriver patientnära stu-
dier. Men Sveriges ställning 
inom medicinsk forskning 
har försvagats. Inom biome-
dicinsk forskning har vi gått 
från fjärde till åttonde plats 
på 20 år. Det ges inte längre 
tillräckligt med utrymme 
för patientnära forskning 
och innovation i sjukvår-
den. Vidare har life science-
företagen minskat med 
drygt 4 000 anställda under 
senaste fem åren.

Vi vill att regeringen, oavsett 
vilken det blir, för den kom-
mande mandatperioden 
utformar en bred och lång-
siktig strategi för att skapa 
bra förutsättningar för med-
icinsk forskning och dess 
tillämpning. De offentliga 
investeringarna i medicinsk 
forskning bör på sikt för-
dubblas och motsvara fyra 
öre per vårdkrona. 

Inför riksdagsvalet riske-
rar både partier och media 

att underskatta väljarna. 
Människor tänker inte bara 
kortsiktigt på den egna 
plånboken inför den stora 
demokratiska handling som 
ett val utgör. Oron för sjuk-
dom hos nära och kära är 
stark, och det finns stort 
engagemang i att framsteg 
görs.

 Omsorgen om Sveriges 
framtid som ledande forsk-
nings- och företagsnation 
ligger också medborgarna i 
Kalmar län varmt om hjär-
tat.
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Hälsofrågorna måste 
få stor plats inför valet
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