Forska!Sveriges enkät till riksdagskandidater
på valbar plats
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Om undersökningen
Ämne:
Medicinsk forskning
Målgrupp:
Riksdagskandidater på valbar plats

Metod:
Elektronisk enkät till 352 politiker uppsatta på valbar plats inför riksdagsvalet 2018
(Westander)
- Fältperiod: juni 2018
- Antal svarande: 298 (56% svarsfrekvens)
- Samtliga riksdagspartier representerade
- Samtliga valkretsar representerade
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Sammanfattning
Världsledande forskningsnation
8 av 10 riksdagskandidater tycker det är mycket viktigt att Sverige blir världsledande på
medicinsk forskning.
Investeringar i medicinsk forskning
5 av 10 riksdagskandidater vill fördubbla de statliga investeringarna i medicinsk forskning
från 2 till 4 öre per vårdkrona.
Förbättrad vård och ökad medicinsk forskning
9 av 10 riksdagskandidater tycker det är mycket viktigt att Sverige får en förbättrad vård och
ökad medicinsk forskning under den kommande mandatperioden.
Digitalisering av vårddata
9 av 10 riksdagskandidater tycker det är viktigt att regeringen säkerställer att landstingen
och andra vårdutförare – genom krav och ersättning – samlar in, använder och delar
vårddata enligt nationella kravspecifikationer.
Jämlik vård
8 av 10 riksdagskandidater anser att det är mycket viktigt att regeringen arbetar för att
vårdutförare ska vidta förbättringsåtgärder så att de uppnår lika god vård som andra
vårdgivare i de fall deras vård inom något område ligger under rikssnittet.
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Fråga 1
Världsledande forskningsnation. Medicinsk forskning och utveckling räddar inte bara liv, utan sparar också pengar.
Ett exempel är forskning inom hjärt-kärlsjukdom där den sammantagna vinsten för samhället beräknas till 985
miljarder kronor i Sverige de senaste trettio åren. Hur viktigt anser du att det är att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning?
(%)
100

84,9

80

60

40

20
13,4

0

0,3

0

1,3

Inte särskilt viktigt

Inte viktigt alls

Tveksam, vet ej

4
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Fråga 1
Världsledande forskningsnation. Medicinsk forskning och utveckling räddar inte bara liv, utan sparar också pengar.
Ett exempel är forskning inom hjärt-kärlsjukdom där den sammantagna vinsten för samhället beräknas till 985
miljarder kronor i Sverige de senaste trettio åren. Hur viktigt anser du att det är att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning?
(%)
100

97

96

Vänsterpartiet

93

Socialdemokraterna
85
81

80

Miljöpartiet
79

Centerpartiet

74

Liberalerna

Kristdemokraterna

65

Moderaterna

60

Sverigedemokraterna

40
30
26
19

20

15

15

7
3

6

4

3
0 0 0 0 0 0

0
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte särskilt viktigt

0 0 0 0 0 0 0

Inte viktigt alls

0 0 0 0 0

Tveksam, vet ej

2

5

Kommentarer från partiföreträdare:
Stefan Löfven (S)
”Sverige ska vara en ledande forskningsnation, inte minst till de strategiskt
viktiga områden som regeringen pekade ut i sin forskningsproposition,
bland annat hållbara städer, life science, transport, biobaserad ekonomi
och utbildning.”
Annie Lööf (C)
”Centerpartiet anser att det är viktigt att svensk forskning och svenska
lärosäten kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Det är också
viktigt att Sverige är attraktivt och kan locka till sig skickliga forskare och
studenter från andra länder.”
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Fråga 2
Investeringar i medicinsk forskning. För varje krona som används till sjukvård i Sverige går idag samtidigt 2 öre till
medicinsk forskning. Stiftelsen Forska!Sverige föreslår en ökning av investeringarna till 4 öre för att kunna utveckla
bättre prevention, diagnostik och behandling. Tycker du att detta är ett bra förslag?
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Fråga 2
Investeringar i medicinsk forskning. För varje krona som används till sjukvård i Sverige går idag samtidigt 2 öre till
medicinsk forskning. Stiftelsen Forska!Sverige föreslår en ökning av investeringarna till 4 öre för att kunna utveckla
bättre prevention, diagnostik och behandling. Tycker du att detta är ett bra förslag?
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Kommentarer från partiföreträdare:

Stefan Löfven (S)
”Det är viktigt att forskningen ges mer medel, både basanslag och för att möta
strategiska utmaningar inom till exempel medicinsk forskning och life science. Därför
har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat ca 3 miljarder, varav 1,3 miljarder
i basanslag, på ökade forskningsanslag.”
Annie Lööf (C)
”Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskningen
behöver användas effektivt. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att hävda sig
i den internationella konkurrensen. På så vis kan också svensk forskning locka till sig
såväl kompetens som investeringar. Samtidigt behöver det internationella samarbetet
fungera väl så att vi har möjlighet att dra nytta av uppnådda forskningsresultat.
Genom att svensk ekonomi är stark kan resurserna till välfärden och forskningen över
tid öka.”
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Fråga 3
Förbättrad vård och ökad medicinsk forskning. Hur viktigt tycker du att det är att Sverige får en förbättrad
vård och ökad medicinsk forskning under den kommande mandatperioden?
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Fråga 3
Förbättrad vård och ökad medicinsk forskning. Hur viktigt tycker du att det är att Sverige får en förbättrad
vård och ökad medicinsk forskning under den kommande mandatperioden?
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Kommentarer från partiföreträdare:
Ulrika Heindorff (M)
”Som nuvarande regionpolitiker så är vi inne på en av mina hjärtefrågor.
Sverige är ett land där den medicinska kvaliteten generellt är god men
inom vissa områden behövs mer forskning, inom andra områden behöver
vi följa den forskning som finns, inom vissa områden finns forskning som
behöver översättas till tydligare riktlinjer. Ska vi klara av vården framöver så
behöver vi arbeta smart, evidensbaserat, med tillgång till digitala lösningar,
ny medicinteknik och nya metoder.”
Anton Nordqvist (MP)
”Den medicinska forskningen har en stor vikt i hälso - och sjukvårdens
verksamheter. Jag har som hälso - och sjukvårdspolitiker i Region Jämtland
Härjedalen jobbat hårt för att säkra mer medel till regionens professionella
forskning. Detta på grund av att jag ser vilka potentialer som finns i
forskningen, både för att öka kvaliteten och resultaten i vården, men också
för att säkerställa och utveckla medarbetarnas kompetens.”
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Fråga 4
Digitalisering av vårddata. Genom att samla in, använda och dela vårddata i realtid kan man skapa bättre
förutsättningar för att undvika vårdskador och förbättra behandlingsresultaten. Hur viktigt tycker du att det är att
regeringen säkerställer att landstingen och andra vårdutförare – genom krav och ersättning – samlar in, använder
och delar vårddata enligt nationella kravspecifikationer?
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Fråga 4
Digitalisering av vårddata. Genom att samla in, använda och dela vårddata i realtid kan man skapa bättre
förutsättningar för att undvika vårdskador och förbättra behandlingsresultaten. Hur viktigt tycker du att det är att
regeringen säkerställer att landstingen och andra vårdutförare – genom krav och ersättning – samlar in, använder
och delar vårddata enligt nationella kravspecifikationer?
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Kommentarer från partiföreträdare:
Stefan Löfven (S)
”Regeringens e-hälsovision 2025 tillsammans med SKL är ett bra initiativ som pekar ut
riktningen för det fortsatta arbetet. Flera landsting arbetar intensivt med att bli bättre
på att samla in vårddata. Vi är öppna för att samordningen och standardiseringen kan
förstärkas. ”
Ebba Bush Thor, KD
”En tydlig nationell styrning är avgörande. Vi anser att staten ska ha huvudansvaret för
sjukvården. En naturlig följd av ett statligt huvudansvar blir att det skapas
förutsättningar för nationellt kompatibla journalsystem och en gemensam teknisk
plattform för kvalitetsregistren. Detta kommer avsevärt förbättra förutsättningar för
forskning och kvalitetsutveckling. Genom investering i välfärdsteknik och digitala
lösningar inom sjukvården kommer vi även förbättra läkarnas möjlighet att tillsammans
med patienten, direkt under vårdmötet, ta del av de senaste behandlingsmetoderna
och forskningsrönen som är angelägna för diagnostisering och behandling.”
Gustaf Fridolin (MP)
”Det är bra att vårddata samlas in och delas då det kan förbättra behandlingsresultat
och minska vårdskador. Men det måste ske med stor respekt för den personliga
integriteten.”

Hans Wallmark (M)
”Inte minst gäller det att nyttja modern teknik som AI.”
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Fråga 5
Jämlik vård. Det är stora skillnader mellan sjukvården i olika delar av Sverige. Hur viktigt anser du att det är att
regeringen arbetar för att vårdutförare ska vidta förbättringsåtgärder så att de uppnår lika god vård som andra
vårdgivare i de fall deras vård inom något område ligger under rikssnittet?
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Fråga 5
Jämlik vård. Det är stora skillnader mellan sjukvården i olika delar av Sverige. Hur viktigt anser du att det är att
regeringen arbetar för att vårdutförare ska vidta förbättringsåtgärder så att de uppnår lika god vård som andra
vårdgivare i de fall deras vård inom något område ligger under rikssnittet?
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Kommentarer från partiföreträdare:

Annie Lööf (C)
”Kvaliteten i vården ska inte vara beroende av var i Sverige du bor. För Centerpartiet är
det mycket viktigt att motverka den regionala och sociala klyvningen av Sverige. För oss
är det en självklarhet att alla människor i hela Sverige har tillgång till en god vård av
hög kvalitet.”
Ebba Bush Thor (KD)
”Dagens 156-år gamla vårdorganisation, med 21 olika landsting, har passerat bäst-föredatumet. Den medicinska kvalitén och chansen att överleva en svår diagnos är olika
beroende på var i landet du bor. Det är orimligt. Det är heller ingen som ta ansvar för
att skapa en jämlik vård. Det vill vi ändra på. För att alla – i hela landet – ska få tillgång
till den bästa vården vill vi att staten ska ta över huvudansvaret för sjukvården."
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Kommentarer från partiföreträdare:

Elisabeth Falkhaven (MP)
”Sakfrågan är av största vikt. Man ska veta att vården är lika bra i hela Sverige. Och alla
instanser måste arbeta för att detta ska bli verklighet!”

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
”Viktigt att ta rygg på de som utför det bäst. Viktigt också att det sker på ett rättssäkert
sätt. Allt ska inte och kan inte finnas överallt och finns det de som är i framkant så
kanske de ska få uppdrag för landet, större område. Finns bara möjligheter.”
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Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra

villkoren för medicinsk forskning 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
Forska!Sverige
Twitter: @forskasverige

