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Och det som kommer att 
märkas gäller främst sjuk-
vården, det absolut största 

verksamhetsområdet för regionerna. 
– Läkemedelsutveckling är en vik-

tig del av vården och våra medlem-
mar ställer förstås en del frågor, be-
rättar Jonas Vikman. Några undrar 
varför inte det här skett tidigare och 
andra är mer skeptiska: Blir det verk-
ligen av?

– Förslaget är förstås viktigast för 
den högspecialiserade vården. För 
primärvården spelar det nog inte så 
stor roll om det är sex eller 21 lands-
ting. Men en ineffektiv svensk sam-
hällsorganisation förhindrar nödvän-
dig medicinsk utveckling.

Många landsting för små
LIF:s inställning är att strävan mot 
färre och större regioner är helt nöd-
vändig. De viktigaste argumenten 
handlar om minskad ojämlikhet och 
om bättre förutsättningar för kliniska 
studier.

– Många landsting är alldeles för 
små och kämpar med underskott. Pa-
tientunderlaget är också för litet för 
en optimal verksamhet och samver-
kan över gränserna sker redan på fle-
ra håll. Det är en stor fördel att regio-
nerna kan bli mer jämnstarka.

Men LIF kräver också mer än bara 
en omritad karta.

– Vi saknar en tydlig konsekvens-
analys för life science-industrin och 

för näringslivets behov. Vilka resone-
mang finns här? Även forskningsan-
svaret behöver förtydligas, under-
stryker Jonas Vikman.

Läkemedelsbolagens investeringar 
i kliniska studier i Sverige har mins-
kat under en följd av år, men den ne-
gativa utvecklingen ser ut att ha vänt.

– Det här är ett område som kan dra 
till sig investeringar och därför är det 
extra viktigt att forskningsuppdraget 
förtydligas. Sverige behöver bli ett att-
raktivt land att bedriva kliniska stu-
dier i.

Samverkan A och O
 I det regionala utvecklingsuppdra-
get som åläggs de nya och större 
landstingen bör, enligt LIF, tydligt 
ingå att samverkan ska ske med life 
science-branschen.

– Och det ska följas upp och pre-
mieras, betonar Jonas Vikman.

Från LIF:s sida erinrar man om att 
det som är speciellt med läkemedel 
är att utvecklingen sker i nära samar-
bete med sjukvården – och därmed 
nära framtida användare och kunder.

– I de perioder det gått som bäst 
för svensk läkemedelsindustri har vi 
säkrat tillgång på duktiga kliniker, 
skickliga forskare och framgångsrika 
personer på industrisidan. Det visar 
klart hur oerhört viktigt det är att 
tydliggöra krav på samverkan. Det, 
säger Jonas Vikman, är något som 
gagnar alla.

”Den utredning  som betyder mest just nu”
  – men LIF kräver mer 
  än att kartan ritas om

– Det här är den ut redning som har störst betydelse 
just nu och som människor verk ligen kommer att 
märka följderna av. Det säger Jonas Vikman, sam-
hällspolitisk chef på LIF, de forskande läkemedels-
företagen i Sverige, om Indelningskommitténs 
del   betänkande. På sikt förordas totalt sex regioner 
i landet istället för de 21 landsting vi har idag, men 
i nuläget är bedömningen att det bara finns accep-
tans för att presentera tre av dessa nya storregioner.

Jonas Vikman värvades till LIF från den svenska 

ledningen för GSK för ett år sedan. Han har 

en gedigen bakgrund för uppdraget från såväl 

regeringskansliet som riksdagen. På meritlistan 

finns även kommunpolitisk erfarenhet och några 

år på en tankesmedja.

F
ot

o:
 G

U
N

IL
L

A
 L

U
N

D
S

T
R

Ö
M



   pharma industry nr 4-16   23

Kritiken är som starkast i landets södra delar – och 
det är också orsaken till att de inte fanns med i 
kommitténs delbetänkande som presenterades i 

somras. 
I de tre nya län som föreslås bildas i januari 2018 är be-

dömningen att det finns en acceptans för en indelningsänd-
ring. Motsvarande landsting föreslås vara på plats ett år 
senare, i januari 2019.

Det nya Norrlands län omfattar hela 44 kommuner med 
omkring 900 000 invånare. Svealands län får cirka två mil-
joner invånare i 64 kommuner. Här finns två universitets-
sjukhus, tre universitet och tre högskolor.

Västra Götalands län växer genom inlemmandet av 
Värmland. Även här blir invånarantalet runt två miljoner i 
sammanlagt 65 kommuner.

Det regionala utvecklingsansvaret föreslås hamna hos 
de nya och större landstingen. Landstingen i Norrlands, 
Svealands och Västra Götalands län ska, enligt förslaget, ha 
det regionala utvecklingsansvaret från och med 2019.

En så här stor förändring leder givetvis till en lång rad 
följdändringar – på alla nivåer. Det gäller såväl juridiskt 
som administrativt och geografiskt. 

Indelningskommitténs arbete framöver koncentreras på 
att nå acceptans för ett indelningsförslag för resten av lan-
det, bland annat Skåne och Blekinge, Småland och Öster-
götland, Stockholm och Gotland. På agendan står också frå-
gor som:

• Vilka myndigheter bör ha en samordnad regional indel-
ning i en kommande regional samhällsorganisation?

• Hur ska formerna för samverkan mellan staten och den 
regionala självstyrelsen se ut?

• Länsstyrelsernas uppdrag och roll?
• Beteckningen på kommuner på regional nivå?

Kommitténs förslag:
 • Den 1 januari 2018 ska tre nya län (kan även kallas stor-

regioner) finnas på kartan enligt följande:
• Norrlands län – bildas av nuvarande Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
• Svealands län – bildas av nuvarande Dalarnas, Gävle-

borgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Öre-
bro län.

• Västra Götalands län – bildas av nuvarande Västra Gö-
talandsregionen och Värmlands län.

• Motsvarande landsting föreslås bildas i januari 2019. 

Hur resten av Sverige ska organiseras lär framgå av In-
delningskommitténs slutbetänkande som presenteras i 
augusti 2017.

GITTE STRINDLUND 
Progress PR

Indelningskommitténs arbete ska avslutas till sommaren

Högljudd debatt väntar i vinter
Förslaget om ny regionindelning väcker debatt på många håll i landet. Och röster 
lär fortsätta att höjas under den tid av intensiva överläggningar som nu väntar 
fram till Indelningskommittén ska lämna sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
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