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Sverige behöver en 
livskraftig life science-
industri både för att 
säkerställa att patienter 
får tillgång till den mest 
effektiva och moderna 
behandlingen och för att 
säkra jobben.
forskning I vårt land finns 
både tradition, infrastruk-
tur och vilja att ge den bäs-
ta och mest effektiva vården 
i världen, oavsett var man 
bor. Därför, för patienternas 
skull, uppmanar vi nu till en 
kraftsamling för att Sverige 
ska bli en av de allra främ-
sta nationerna inom läkeme-
delsforskning, medicinsk be-
handling och teknik. 

I riksdagen hölls i mitten 
på maj ett seminarium med 
rubriken ”Vill Sverige ha en 
Life Science-industri?” med 
medverkande och deltagare 
från alla delar av industrin; 
från idé till patient.

Det konstaterades att situ-
ationen för den svenska life 
science-industrin är utsatt. 
Exemplen på detta är flera: 
Antalet kliniska prövningar 
i Sverige har minskat under 
en följd av år och nu stabili-
serats på den nedre halvan 
bland Europas länder, sam-
tidigt som det blir allt svå-
rare att rekrytera patienter 

till de prövningar som fak-
tiskt genomförs. Processen 
med att ge patienter tillgång 
till de senaste och mest ef-
fektiva läkemedlen, behand-
lingsmetoderna och teknis-
ka produkterna är ofta lång 
och komplicerad. Största 
förlorarna på detta är pa-
tienterna, och allra mest de 
patienter som lider av säll-
synta och extremt sällsynta 
sjukdomar. 

Mot bakgrund av detta 
vill vi — representanter för 
intresse- och fackliga orga-
nisationer, vården, life sci-
ence-industrin med finansi-
ärer, uppfinnare, företags-
utvecklare, forskning och 
utbildning samt politiken — 
uppmana att för patienter-
nas skull:
OO Bjuda in och medverka till 
dialog över gränserna mel-
lan myndigheter, politiker, 

akademi, företag, patient-
grupper och sjukvården.

OO Dela med oss av best prac-
tice och goda exempel för 
att inspirera till positiv för-
ändring av forskning och 
utveckling i Sverige.

OO Bidra till, genom samar-
bete, att fler företag inom 
hela life science-industrin 
startas, och att de som re-
dan finns får bättre förut-
sättningar att utvecklas.

Dagens Samhälle anser 
att Skolverket har gett 
missledande signaler om 
hur vår databas Salsa ska 
tolkas. Det finns anledning 
att bemöta detta.

skola På debattplats i Da-
gens Samhälle nr 20/2013 
kritiserar tidningens två re-
searchers Erik Juhlin och 
Kina Lundqvist Skolverket 
för att det blivit fel i deras 
skolrankning. I flera sam-
tal och mejlväxling med Da-
gens Samhälle har vi försökt 
förklara hur Salsa-modellen 
beräknas. 

Vi har försökt vara tydli-
ga men trots det har det bli-
vit missförstånd och det är 
beklagligt. Däremot har vi 
inte lämnat felaktiga upp-

gifter. Vi har svarat Dagens 
Samhälle att ”en kommuns 
Salsa-beräknade meritvär-
de baseras på kommunens 
faktiska betyg med hänsyn 
taget till bakgrundsfakto-
rerna”.

Dessa bakgrundsfaktorer 
är kön, föräldrarnas utbild-
ningsnivå och utländsk eller 
svensk bakgrund. När alla 
kommuners betyg och bak-
grundsfaktorer vägts sam-
man får man fram kommu-
nernas Salsa-värde. Det kan 
användas för lokala diskus-
sioner och analyser. Syftet 
med Salsa är att synliggöra 
faktorer som inte skolan kan 
påverka men som har bety-
delse för betygsresultatet. 

Salsa är ett komplicerat 

verktyg som ska användas 
med eftertanke. I användar-
stödet på Salsas webbplats 
står ”Salsa ska inte använ-
das för rangordning mellan 
skolor. Hur god kvalitet en 
skola har är en alltför sam-
mansatt fråga för att kunna 
fångas i ett enkelt mått, vare 
sig det är ett faktiskt eller 
modellberäknat värde.”

Trots detta har Dagens 
Samhälle använt Salsa i en 

rankning. Att skylla fel i 
rankningen på Skolverket är 
väl magstarkt. Vi är i grun-
den positiva till att olika ak-
törer använder våra verktyg 
men aktören får ta ansvar 
för det själv. I synnerhet 
som i det här fallet då vi tyd-
ligt avråder från att skapa 
rankningslistor.

Christina sandström
Chef, statistikenheten, 
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Omöjliga val  
i hemtjänsten
kvalitet LOV (lagen om 
valfrihetssystem) reduce-
ras ofta till frågan om rätt-
en att välja utförare. Det 
har skymt en seriös dis-
kussion om hemtjänstens 
kvalitet. Den av reger-
ingen tillsatta utredning-
en om LOV måste därför 
göra en allsidig utvärde-
ring. I den bör ingå en ge-
nomlysning av förhållan-
dena i Stockholm. Erfa-
renheterna härifrån är 
väsentliga för om LOV ska 
föreslås bli en tvångslag 

att införas också i städer 
som Göteborg och Mal-
mö, där man ännu inte 
sagt ja till LOV. Bristan-
de resurser, uppsplittring 
av verksamheten, beslut 
som flyttas bort från pro-
fessionen, ökade transak-
tions- och körkostnader 
samt skillnader i arbets-
förhållanden är sådant 
som behöver studeras i 
Stockholms hemtjänst.

Peter Lorentzon  
Lars Wettergren 
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Bättre demensvård 
med mindre tvång
vård Svensk demens-
vård är inne i ett intensivt 
utvecklingsskede. Genom 
att stödja vård- och om-
sorgsinsatser av god kva-
litet, stöd till närstående, 
boendemiljö, teknik och 
hjälpmedel, så främjas be-
slutsoförmögna personers 
integritet och självstän-

dighet. Med regeringens 
breda åtgärdsprogram för 
demensvården tas där-
med ytterligare steg mot 
en värdig, kunskapsba-
serad och rättssäker vård 
och omsorg om personer 
med demenssjukdom.

maria Larsson
Barn- och äldreminister (KD)

IT-upphandlingar  
har stora brister
kompetens Tyvärr 
upplever IT-branschen att 
den offentliga upphand-
lingen har stora brister 
som skapar problem både 
för upphandlare och leve-
rantörer. En allvarlig kon-
sekvens blir att allt fler 
potentiella leverantörer 
– inte minst små och mel-
lanstora företag – avstår 
från att lämna anbud. 
Myndigheterna behöver 
å andra sidan också bli 
bättre på att tillgodogöra 
sig kompetenser, erfaren-
heter och leveransförmå-

ga från globala IT-företag, 
genom att exempelvis 
inte kräva att alla referen-
ser ska ha utförts av leve-
rantörens juridiska bolag 
i Sverige. Det leder till en 
sämre konkurrens, fär-
re alternativ för köparna, 
och helt enkelt en risk för 
att upphandlaren inte har 
tillgång till de bästa leve-
rantörerna och de mest 
innovativa lösningarna.

Per adoLfsson
Vd, Microsoft Sverige

Johan sandeLL
Vd, IBM Svenska AB, m fl
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”Ny teknik har i alla tider väl-
komnats av en förändringsbenä-
gen ungdomsgeneration, samti-
digt som misstänksamheten och 
konservatismen varit utbredd 
bland lagstiftare och äldre gene-
rationer som sett hot mot den 
rådande ordningen.”

Klas Elm, vd elektronikbranschen, skriver om hur 
den förlegade kassettbandsskatten straffbeskat-
tar ny teknik och ungas medie- och kulturkon-
sumtion.

anders BLanCk, Lif – de forskande 
läkemedelsföretagen; anna Brodsky, 
Abbvie; anna niLsson VindefJärd, 
ForskaSverige; arVid söderhäLL, 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien; 
BiLLie Pettersson, MSD; Birgitta 
karPesJö, Apotekarsocieteten; BJörn 
heLLström, Celgene; CaroLa Lemne, 
Praktikertjänst; erik m Bengtsson, 
Sahlgrenska Science Park; guniLLa  
ossWaLd, BioArctic Neuroscience;  

henrik rundgren, Chromafora; håkan 
WaLLin, Medivir; iris öhrn, Business 
Region Göteborg; JaCoB  LagerCrantz, 
Cancerfonden; Jennie ekBeCk, Umeå 
Biotech Incubator; Johan Christenson, 
HealthCap; kJeLL Jegfors, Svenska Upp-
finnareföreningen; kLas stoLtz, Colortag; 
kLementina österBerg, GU Holding; 
Lena georgsson WirkkaLa, Unionen;  
maLin Bogren, Patientkonsult;  
margareta Berg, SurgiconFoundation; 

PeniLLa gunther, riksdagsledamot 
(KD); Peter BramBerg, Business Swe-
den; Peter huLt, NovaMedTech; Peter 
ryBäCk, Alexion; Pär geLLerfors, 
BioArctic Neuroscience; roger JuhLin, 
Svenska Sällskapet för Pharmaceutical  
Medi cine; stina Wikner, Uppsala Inno-
vation Centre; thomas Johansson, 
Amgen; yLVa Wide, Swecare Foundation; 
örJan norBerg, Lund Life Science In-
cubator

Dagens samhälle svarar: 
nOPrecis som Skolverket vill 
vi att våra uppgifter ska vara 
korrekta, men det uppstod 
trots höga ambitioner från 
ömse sidor ett missförstånd. 
Tidningen tar dock fullt an-
svar för de uppgifter som 
har använts. Detta har vi 

också varit tydliga med. I de 
fall som vi har refererat till 
Skolverket, har detta skett 
genom direkta citat från di-
alogen med myndigheten. 
Syftet med detta har varit 
att ge bakgrunden till tid-
ningens misstag.

” sverige ska 
bli en av de 
allra främs
ta nationer
na inom 
läkemedels
forskning, 
medicinsk 
behandling 
och teknik.”

”Det kinesiska kommunistpartiet har 
makten i kina, även om volvos chefer 
helst inte vill inse detta.” 

Journalisten gunnar Lindstedt i ett reportage om Volvos  
nya ägare (Veckans Affärer nr 22-23/2013).


