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2.

Sverige håller på att
förlora något värdefullt
Sverige har under mer än ett halvt sekel dragit nytta av världsledande medicinsk forskning, en hälso- och
sjukvård som bedriver patientnära studier, och en växande medicinsk industri. Så är det inte längre.
Den opinionsundersökning Novus genomfört på uppdrag av Forska!Sverige visar att svenskarna har en tydlig
uppfattning om de utmaningar vi har i Sverige och att medicinsk forskning är ett viktigt redskap för att möta
dessa. Utöver ﬁnansiella satsningar, krävs ett antal strukturella förändringar för att forskningen i Sverige ska
hålla god kvalité, kunna vidareutvecklas till processer och behandlingar och slutligen komma till nytta för
patienterna.
Sverige måste vända de negativa trenderna snabbt om vi inte ska förlora de unika fördelar som vi fortfarande
har, annars blir vägen tillbaka både svår, lång och dyr. Forska!Sverige har tagit fram åtgärdsförslag som
syftar till att möta utmaningarna.

3.

Forska!Sveriges åtgärdsförslag
Utmaning 1

Sveriges ställning inom medicinsk forskning har försvagats

Förslag:

Stärk den medicinska forskningen, både ﬁnansiellt och strukturellt.
- Ändra strukturen av ﬁnansiering av forskning för att öka kvaliteten på svensk forskning
- Inför avdragsrätt för donationer till forskning

Utmaning 2

Det ges inte tillräckligt med utrymme för patientnära forskning eller innovation i sjukvården

Förslag:

Skapa utökat utrymme inom vården för klinisk forskning och öka incitamenten för forskare och
vårdansvariga att delta i klinisk forskning.
- Öka antalet kombinationstjänster vid universitetssjukhusen och införa ett meriteringssystem i
vården där forskning och nyttiggörande har en tydlig plats
- Integrera klinik och forskning i specialistutbildningen
- Optimera användning och nyttan av ALF-medlen
- Öka utrymmet för kliniska studier inom vården
- Inför ackreditering av universitetssjukhusen
forts.

Läs hela åtgärdsdokumentet på www.forskasverige.se/atgardsforslag/

4.

Forska!Sveriges åtgärdsförslag
Utmaning 3

Patienter i Sverige har inte alltid tillgång till de mest moderna och effektiva metoderna

Förslag:

Ge alla svenska medborgare tillgång till de mest effektiva och säkra metoderna i sjukvården.
- Använd välfungerande kvalitetsregister som verktyg för verksamhetsstyrning
- Använd välfungerande kvalitetsregister för kliniska studier
- Vidareutveckla kvalitetsregister och andra databaser på områden där dessa saknas
eller är outvecklade
- Stöd ansatsen från Vetenskapsrådet och Vinnova om Svensk Behandlingsforskning

Utmaning 4

Forskande företag inom läkemedel och medicinteknik minskar antalet anställda i Sverige,
vilket riskerar minska export- och skatteintäkter samt den samlade kunskapsbasen

Förslag:

Skapa bättre villkor för den forskande industrin i Sverige.
- Förbättra möjligheterna för innovationsupphandling inom det medicinska området
- Inför internationellt konkurrenskraftiga skatteincitament för forskning och utveckling

Läs hela åtgärdsdokumentet på www.forskasverige.se/atgardsforslag/

5.

Sammanfattning av
opinionsundersökningen
Över 90 procent av den svenska allmänheten tycker att life science industrin är den viktigaste branschen för
Sveriges framtid, tillsammans med energiområdet. Övriga branscher hamnar efter.
Opinionsmätningen visar även att 85 procent av svenskarna tycker att regeringen bör satsa mer offentliga medel på
medicinsk forskning, inte bara som förutsättning för landets konkurrenskraft, arbetstillfällen och exportintäkter, utan även
för att säkra vård av god kvalité i framtiden. Över 80% av svenskarna tycker att det är viktigt att Sverige är världsledande i
medicinsk forskning och på att ta fram nya och mer effektiva medicinska behandlingar. Åtta av tio svenskar skulle till och
med vara beredda att betala mer i skatt – så länge det går till medicinsk forskning. En förklaring till svenskarnas positiva
inställning till medicinsk forskning är att de är övertygade om att en satsning idag ger utdelning på längre sikt.
Undersökningen visar också att svenskarna känner en stark oro inför framtidens vård. Inte ens hälften tror att sjukvården
kommer att ta väl hand om dem när de kan komma att behöva det i framtiden. En majoritet tror inte heller att de får den
bästa vården idag. Merparten är oroliga för att de själva eller anhörig ska drabbas av en obotlig sjukdom. Dessa resultat
är också en förklaring till varför stödet till att öka satsningarna på medicinsk forskning och dess implementering i vården
är så starkt. Sammanfattningsvis ger undersökningen goda och starka argument för våra politiker att göra medicinsk
forskning till en högre nationell prioritet.

6.

Energi och läkemedel/
medicinteknik anses
vara de viktigaste
branscherna att satsa
på för framtiden
Fråga:
Hur viktigt tycker du det
är att vi idag satsar på
att Sverige i framtiden
ska ha en stark ställning
inom följande näringsgrenar?

Bas: Samtliga n= 1050

Energiområdet

58%

36%

Läkemedel och
medicinteknik

52%

41%

Skogsindustri

41%

Mineral- och gruvbrytning

45%

33%

42%

9%

18%

Elektronikvaror

13%

37%

37%

9%

Bilar och andra fordon

13%

37%

35%

11%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

7.

85 % tycker att det är
viktigt att Sverige ökar
investeringarna i
medicinsk forskning
35%
Fråga:
Hur viktigt anser du det är att vi
i Sverige ökar investeringarna
i medicinsk forskning?

Bas: Samtliga n= 1050

50%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

8.

8 av 10 svenskar skulle
vara villiga att betala
mer i skatt om de visste
att det gick till medicinsk
forskning

10%
9%

Fråga:
Skulle du vara beredd att betala
10 kr mer i skatt i månaden om
du visste att det gick till medicinsk
forskning för att förbättra den
svenska folkhälsan?

Bas: Samtliga n= 1050

81%

Ja

Nej

Vet ej

9.

Fyra av fem vill att
Sverige ska vara
världsledande inom
medicinsk forskning

13%

31%
Fråga:
Anser du att det är viktigt att
Sverige är en världsledande nation
när det gäller medicinsk forskning?

Bas: Samtliga n= 1050

51%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

10.

Varför anser du att det är viktigt att Sverige är en
världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?
Öppna svar från svenska allmänheten
”Annars är det stor risk att vi tappar företag, som tex
AstraZeneca från Sverige”

”Jag tror att svensk forskning är en förutsättning för
god/excellent sjukvård”

”Det genererar arbete och skatteintäkter”

”För att vi har de ekonomiska resurserna, vilket gör detta
nästan till en plikt”

”Forskning leder till nya upptäckter som i förlängningen
kan ge jobb och ökad välfärd”
”Att ligga långt fram med forskningen gynnar
landet generellt”
”Viktigt att behålla forskare inom landet”
”Forskning är viktigt för att fortsätta att utveckla
sjukvården på ett säkert och demokratiskt sätt”
”Nya metoder kan införas snabbare i den normala
behandlingen”

”För att vi ska kunna hjälpa andra nationer på bästa sätt”
”Som ett i-land och ett land som har stora möjligheter
inom medicinsk forskning så anser jag att det är viktigt
att dessa möjligheter tas vara på. Både för landets och
världens bästa”
”Sverige ska vara i framkant”
”För att inte hamna på efterkälken jämfört med
andra länder och kunna hålla en bra kvalitet”
”Sverige är ett välfärdsland som borde ha förutsättningar
för världsledande forskning”

Bas: Av de som svarat ja mycket viktigt och ja ganska viktigt
på tidigare fråga har 83 % gett egna förklaringar.

11.

Över 80 % tycker att det
är viktigt att Sverige är
världsledande på att ta
fram nya medicinska
behandlingar

12%

36%

Fråga:
Hur viktigt anser du det är att vi i
Sverige är världsledande när det gäller
att ta fram nya och mer effektiva
medicinska behandlingar?

Bas: Samtliga n= 1050

48%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

12.

Svenskarna har en
stark tro på att en ökad
satsning på medicinsk
forskning är värdefull
för framtiden

9%

53%

Fråga:
Hur väl instämmer du med
följande påståenden?

34%

Om vi Sverige idag satsar mer på
medicinsk forskning så kommer det
att ge utdelning på längre sikt

Bas: Samtliga n= 1050

5 Instämmer helt

4

3

2

1 Instämmer inte alls

Vet ej

13.

Färre än hälften tror att
patienter på svenska
sjukhus har tillgång till de
säkraste och effektivaste
behandlingarna

7%

10%
39%

Fråga:
Hur väl instämmer du med
följande påståenden?

33%

Patienter på svenska sjukhus har tillgång till de
mest säkra och effektiva behandlingar som ﬁnns
att erbjuda.

Bas: Samtliga n= 1050

5 Instämmer helt

4

3

2

1 Instämmer inte alls

Vet ej

14.

Drygt hälften är oroliga för
att de eller någon anhörig
ska drabbas av sjukdom
som inte går att bota

Fråga:
Hur väl instämmer du
med följande påståenden?

6%

14%

28%

23%
27%

Jag är idag orolig för att jag eller någon nära
anhörig skall drabbas någon sjukdom som
inte går att bota

Bas: Samtliga n= 1050

5 Instämmer helt

4

3

2

1 Instämmer inte alls

Vet ej

15.

Inte ens hälften tror att den
svenska sjukvården kommer
att ta väl hand om dem när
de behöver det

5%

11%
11%

Fråga:
Hur väl instämmer du
med följande påståenden?

34%
36%

Den svenska sjukvården kommer
att ta väl hand om mig när jag
behöver det

Bas: Samtliga n= 1050

5 Instämmer helt

4

3

2

1 Instämmer inte alls

Vet ej

16.

Tillgången till moderna,
säkra och effektiva metoder
anses självklar för att sjukvården ska fungera väl

8%

Fråga:
Hur viktigt anser du att följande är
för att vi i Sverige i framtiden ska ha en
väl fungerande hälso- och sjukvård?

91%

Att patienter i Sverige har tillgång till
moderna, säkra och effektiva
metoder

Bas: Samtliga n= 1050

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

17.

För att behålla en fungerande
hälso- och sjukvård, anser 92%
att det är viktigt att regeringen
ökar investeringen i
medicinsk forskning

32%
60%

Fråga:
Hur viktigt anser du att följande är för
att vi i Sverige i framtiden ska ha en
väl fungerande hälso- och sjukvård?
Att regeringen ökar den offentliga
sektorns investering i medicinsk
forskning

Bas: Samtliga n= 1050

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

18.

Över 90 % anser att sjukvården
blir lidande om kvalitén på
den medicinska forskningen
försämras

19%
77%

Fråga:
Hur viktigt anser du att följande är för
att vi i Sverige i framtiden ska ha en
väl fungerande hälso- och sjukvård?
Att kvalitén på den medicinska forskningen
i Sverige inte försämras i jämförelse med
andra länder

Bas: Samtliga n= 1050

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

19.

Patientnära forskning har
ett oerhört starkt stöd
hos svenskarna
30%
65%

Fråga:
Hur viktigt anser du att följande är för
att vi i Sverige i framtiden ska ha en
väl fungerande hälso- och sjukvård?
Att det inom sjukvården ges utrymme för medicinsk forskning och utveckling i nära samarbete
med den vård som ges, sk patientnära forskning

Bas: Samtliga n= 1050

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej

20.

Fler än 2 av 3 anser att
Sverige satsar för lite på
behandlingsforskning

15%
15%

Fråga:
För varje krona som används till sjukvård i Sverige
går idag samtidigt 2 öre till forskning för att utveckla nya och bättre behandlingar. Anser du att
det är för mycket, för lite eller i stort sett lagom?

Bas: Samtliga n= 1050

Det är för mycket

Det är för lite

69%

Det är i stort sett lagom

Vet ej

21.

Om undersökningen
Metod och målgrupp
Metod:
Webbaserade intervjuer i Novus Sverige Panel
Omfattning:
1 050 intervjuer genomfördes i Novus den 15 till 20 december 2011
Målgrupp:
Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 18 - 79 år.

Om undersökningen citeras ska Forska!Sverige anges som källa.

22.

Om Forska!Sverige
Forska!Sverige har grundats av personer från alla delar av samhället: politik, näringsliv, kultur,
fackföreningar, patientföreningar, förvaltning, vård och universitet, som alla är djupt oroade
över den negativa utvecklingen för medicinsk forskning och innovation i Sverige. Vi har tagit
initiativet till att skapa en oberoende stiftelse som ska verka för att göra medicinsk forskning
till en högre nationell prioritet – för hälsa och välstånd.
Forska!Sverige ﬁnansierar inte forskning. Vårt uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Vi gör detta
genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar. Vi är inspirerade av och samarbetar med Research!America som
framgångsrikt drivit frågan om värdet av medicinsk forskning i över 20 år.
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24.

Forska!Sveriges vision
• Sverige ska vara ett land som får Nobelpris, inte bara delar ut
• Forskning, vård och företag ska utvecklas i och ﬂytta till Sverige,
inte ﬂytta ut
• Sverige ska vara ett land där medicinska framsteg ska utvecklas
och komma befolkningen till godo allt snabbare, inte långsammare

25.

Kontaktuppgifter
Stiftelsen Forska!Sverige:
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare
E-post: anna@forskasverige.se
Tfn: 0703-88 35 96
www.forskasverige.se
Twitter @forskasverige

Forska!Sverige värnar om framtiden
– medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd
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