
+ 

8 DAGENS SAMHALLE 

DEBATTREDAKTIDNEN: Sanna Rayman, debattchef, 08-452 73 26 • Karin Lundahl debattredakttlr, 08-452 7319 

#1 • 2018 

FACEBOOK: 

facebook.com/dagenssamhalle 

TWITTER: 

@dagenssamhalle 

1�1 
E•POBT: 

Ii.a debatt@dagenssamhalle.se

lnfor valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas 
halsa. Genom att starka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi mota utmaningarna inom varden och samtidigt 
oka valstandet i Sverige. 

Prioritera halsa f Or att 
Ol<a Sveriges valstalld 
VARD Bade valjare och politiska 
partier menar att varden ar en av de 
viktigaste fragorna infor kommande 
val. Samtidigt star Sverige infor en 
rad utmaningar pa omradet: 
• Halso- och sjukvarden ar inte

jamlik. Den skiljer sig at mellan
olika regioner i Sverige och det
behovs strukturella forandringar
for att forbattra situationen.

• De offentliga kostnaderna for
halso- och sjukvard fortsatter att
oka och uppgick ar 2015 till 385
miljarder kronor. Over 80 procent
av vardkostnaderna beraknas
vara relaterade till kroniska sjuk
domar, som framst drabbar aldre
manniskor. Samtidigt forvantas
de som ar 85 ar eller aldre vara
dubbelt sa manga om bara 25 ar. 

• Det tar alltfor lang tid att introdu
cera, anvanda och utvardera nya
behandlingar och tekniker i var
den, och vi ar inte tillrackligt bra
pa att utnyttja medicinska fram
steg. Statistik fran Eurostat pla
cerar Sverige pa 15:e plats, under
EU-genomsnittet, nar det galler
andelen dodsfall som bade kun
nat undvikas med nuvarande
medicinsk kunskap och teknik.

Med tanke pa dessa grannlaga upp
gifter ar det viktigt att innehiillet 
i de politiska forslagen om vard 
uppfyller valjarnas forvantningar 
- aven pa lang sikt.

Gor man ratt innebar det ett lyft
for alla inblandade. Att forbattra 
medborgarnas balsa innebar sam
tidigt att man begransar de offent
liga kostnaderna. Men for att gora 
detta kravs mer fokus pa att fore
bygga sjukdomar. Samtidigt maste 
vi oka bade forskningen och tillamp
ningen av nya metoder for att na 
battre behandlingsresultat i viirden. 

Vi uppmanar darfor de politiska 
partierna att vara tydliga med sina 
satsningar pa medicinsk forskning 
och genomtankta i sin anvand
ning av nya metoder och produk
ter i varden. Ett antal konkreta at
garder behover vidtas, och i rappor
ten "Agenda for balsa och valstand 
2017" beskriver vi 14 atgarder som 

» Sverig_e be hover en
natione/1 samordning_ for
att modernisera varden
g_enom n� teknik, inte
minst dig_italisering_ av
hti/sodata vilket inkluderar
journa/s�stemen. «

bor prioriteras. Sammanfattnings
vis konstaterar vi foljande: 
• Den medicinska forskningen ar

en forutsattning for en vard av
hog kvalitet och for att kunna 
mota utmaningen med okad
ohalsa och okande vardkostna
der. Anda motsvarar de offentliga
investeringarna i medicinsk forsk-

I saxat fran natet 
» Rehabiliteringen
som syftat till att gora
mig frisk har gjort mig
successivt stimre. «

Malin Carlbom, leg arbets
terapeut och langvarigt 
sjuk, viii se en uppryckning 
vad galler vard och behand
ling av ME/CFS-sjuka. 
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» De unga far kontakt
med varden a/Ide/es
for sent, ntir de mar
mycket daligt. {(

Anki Sandberg och Karin 
Engberg, Nationell samver
kan for psykisk hiilsa, om 
den iikande psykiska ohiil
san bland barn och unga. 

ning i nulaget endast 2 ore per 
vardkrona. Partierna bor verka 
for att den statliga satsningen pa 
medicinsk forskning for balsa for
dubblas, fran 2 till 4 ore per viird
krona. 

• Valjarna forvantar sig en jamlik
och kvalitetsdriven vard med pa
tienten i fokus, dar medicinska
framsteg snabbt ska komma be
folkningen till godo. Partierna
bor darfor verka for en sarskild
fond for introduktion av inno
vativa metoder samt en utveck
ling och harmonisering av ersatt
ningssystemet till varden.

• Det ar viktigt att patienter, vard
givare, forskare och foretag far
mojlighet att bidra till insam-
ling och anvandning av halso
data, och att det sker pa ett etiskt,
sakert och strukturerat satt.
Detta leder till okad kvalitet,

» Mojligheten att vtilja
- och att vtilja bort -
hotas nu av regeringens
politik.«

Carola Lemne, vd 
Svenskt Niiringsliv, 
varnar for regeringens politik. 
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jamlikhet och trygghet i varden. 
Sverige behover en nationell sam
ordning for att modernisera var
den genom ny teknik, inte minst 
digitalisering av halsodata vilket 
inkluderar journalsystemen. 
Infor valet i september 2018 upp-

manar stiftelsen Forska!Sverige 
darfor de politiska partierna att 
prioritera medborgarnas balsa. 
Genom att starka och dra nytta av 
medicinsk forskning kan vi mota 
utmaningarna inom varden och 
samtidigt oka valstandet i Sverige. 

ANNA NILSSON VINDEFJARD 
Generalsekreterare 
Forska!Sverige, doktor i medi
cinsk innovationskunskap 

OLLE STENDAHL 
Ordftlrande Forska!Sverige, 
professor emeritus, 
Link!!pings universitet 

» Sa fa som 7 procent
[av svenskarna) anser
att offentliga aktorer
kommer att k/ara av
etab/eringen pa egen
hand.«

Monica Widman Lundmark och David 
Samuelsson, Studiefiirbunden, konsta
terar att civilsamhiillets hjiilp 
iir niidviindig i integrationen. 




