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Sammanfattning
Några resultat från Forska!Sveriges opinionsundersökning 2022:
89 procent av allmänheten tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när
det gäller medicinsk forskning för hälsa. De viktigaste anledningarna: för att utveckla ny diagnostik
och behandling, förbättra hälso- och sjukvårdssystemet, för att skapa bättre hälsa samt
ekonomisk tillväxt och jobb.
För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt mindre än 2 öre till medicinsk
forskning för hälsa. 81 procent av allmänheten tycker att det är ett bra förslag att öka
investeringarna i medicinsk forskning till 4 öre per vårdkrona.
63 procent av Sveriges befolkning anser att Sveriges politiker bör investera i och aktivt arbeta för
införande av precisionshälsa i rutinvården.
87 procent av allmänheten är positiv till att dela sin hälsodata för forskning och hälsofrämjande
syften.
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Värdet av medicinsk forskning
Allmänheten tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det
gäller medicinsk forskning.
Hur viktigt är det att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning för
hälsa?

89 %
Tycker att det är viktigt att
Sverige är världsledande
inom medicinsk forskning*

Svarsalternativ: Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte särskilt viktigt, Inte alls
viktigt, Tveksam/Vet ej. *Summan av Mycket viktigt och Ganska viktigt.

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation
när det gäller medicinsk forskning? Tre val möjliga.

69%

Utveckla ny diagnostik och behandlingar

62%

Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet

57%

Bättre hälsa för Sveriges befolkning

39%

Skapa ekonomisk tillväxt

30%

Skapa jobb
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Svarsunderlag: De som svarat Mycket viktigt eller Ganska viktigt på föregående fråga:
Hur viktigt är det att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?

Investeringar i medicinsk forskning och utveckling
För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt mindre än 2 öre till
medicinsk forskning för hälsa. 81 procent av allmänheten tycker det är ett bra förslag
att öka till 4 öre per vårdkrona.

81%
av allmänheten

För varje krona som används till sjukvård i Sverige
idag, investerar staten parallellt mindre än 2 öre
i medicinsk forskning och utveckling.
Stiftelsen Forska!Sverige föreslår en ökning av
investeringsnivån till 4 öre för att kunna utveckla
bättre prevention (förebyggande), diagnostik och
behandling. Tycker du att det är ett bra förslag?

Svarsalternativ: Ja (81%), Nej (4%), Tveksam/Vet ej (15%)
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Precisionshälsa i rutinvården
Majoriteten av Sveriges befolkning anser att politikerna bör investera i och aktivt arbeta
för införande av precisionshälsa i rutinvården.

63%

7%
30%

Ja

Nej

Tveksam/Vet ej

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik
hälsa genom att använda data om individens
biologi, livsstil och miljö för att förebygga,
diagnostisera och behandla med precision. Anser
du att Sveriges politiker bör investera i och aktivt
arbeta för att precisionshälsa ska bli en del av
rutinvården?

Sjukdom och sjukvårdens kvalitet
8 av 10 tillfrågade oroar sig för att de själva eller en
nära anhörig ska drabbas av obotlig sjukdom.*
Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag är orolig för att jag eller
någon nära anhörig ska drabbas av någon sjukdom som inte går att bota.

Bara 15 procent av allmänheten instämmer helt i
att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de
säkraste och bästa behandlingarna.
Hur väl instämmer du i följande påstående? Patienter på svenska
sjukhus har tillgång till de säkraste och mest effektiva behandlingar
som finns att erbjuda.

65%
15%

*Summan av Instämmer helt och Instämmer delvis är 81 procent.

27 procent av allmänheten instämmer helt i att den
svenska sjukvården kommer att ta väl hand om
dem när det behövs.
Hur väl instämmer du i följande påstående? Den svenska sjukvården
kommer att ta väl hand om mig när jag behöver det.

9%

11%

Bara 10 procent av allmänheten instämmer helt i att
vi har en jämlik vård i Sverige.
Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag tror att vi har en jämlik
vård i Sverige. Dvs att patienter som t ex lider av Alzheimers får tillgång
till läkemedelsbehandling i samma utsträckning, oavsett var de bor.

57%

43%

36%

27%

10% 11%
11%
5%
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Viljan att dela hälsodata
Allmänheten är positiv till att dela sin hälsodata för forskning och hälsofrämjande syften.
Skulle du säga ja till att dela din hälsodata, som till exempel
resultatet av ett blodprov eller effekten av en behandling,
om det fanns möjlighet att göra det på ett anonymt och
integritetssäkert sätt?

För vilket/vilka ändamål skulle du säga ja till att dela din hälsodata?
Svarsunderlag: De som svarat ja på föregående fråga

92%

Främja medicinsk forskning och utveckling

63%

Förbättra patientvården

87%

56%

Stödja myndigheters arbete för att
t ex utveckla folkhälsa och smittskydd

vill dela sin
hälsodata

36%

Öka din egen delaktighet och på sikt
få mer kunskap om den egna hälsan

2%

Tveksam/Vet ej/Inget av ovanstående

.
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Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra
villkoren för medicinsk forskning för hälsa och dess tillämpning.

Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället:
politiken, näringslivet, kulturen, professionsförbunden, vården och
universiteten.

Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas
i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma
befolkningen till godo.

www.forskasverige.se
Twitter: @forskasverige
LinkedIn: Forska!Sverige

