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Sverige har en stolt tradition av att vara en
världsledande nation vad gäller medicinsk
forskning och utveckling. I intervjuserien "I
samtal med" träffar Forska!Sverige de politiker
och aktörer som dagligen arbetar för att Sverige
fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning,
utveckling och vård. Denna gång samtalar vi med
Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

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?  

Det är på agendan varje dag. Inte minst nu när vi har en
forskningsproposition som vi ska komma med inspel till.
Det är en möjlighet för att påverka utvecklingen av
forskningspolitiken i Sverige, inte minst forsknings-
finansieringen. I vinter har vi även något annat mycket
viktigt som händer, nämligen att det kommer en ny strategi
för life science. 

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Att man ska få en ännu bättre forskning och utbildning i det
svenska samhället. Sverige har en stor möjlighet att bli en
ännu bättre forsknings- och utbildningsnation. Det är inte
bara viktigt för Sverige, utan det vi gör har också verkan
långt utanför Sveriges gränser. Karolinska Institutets vision
är att vi ska verka för en bättre hälsa för alla och då måste
vi tänka utanför Sveriges gränser, vi måste tänka jämlikhet i
hälsa och vi måste tänka hälsa för framtida generationer. Vi
måste tänka hållbarhet.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du

arbetar med just nu? 

Forska!Sverige har tagit tag i en mycket viktig fråga, hälso-
data. Vi har en möjlighet att under de kommande åren bli en
ledande nation när det gäller användningen av hälsodata.
Men då måste det göras något med det regulatoriska ram-
verket, med lagstiftningen. Vi måste få möjlighet att utväxla
data mellan akademin, sjukvård och industri. Här har vi ut-
maningar, inte minst det regulatoriska, och det är en utav
frågorna som de tre ministrarna bakom life science-kontoret
tagit tag i.  


