politik

Efter valet – dags
När den här texten skrivs så vet vi ännu inte vilket eller vilka partier som kommer
att få bilda regering. Det är möjligt att vi, vid pressläggning, fortfarande inte vet
det. På ett eller annat vis går vi en stökig höst till mötes i politiken. Det är kanske
det enda vi vet. Men när dammet har lagt sig kommer det att behövas verkstad,
vardag och en rad viktiga reformer. I synnerhet inom de politikområden som rör
life science.

F

orsknings- och utbildningspolitik, närings- och handelspolitik,
skattetryck och inte minst hur
hälso- och sjukvårdspolitiken bedrivs
påverkar i hög grad förutsättningarna
för en växande life science-bransch i
Sverige. Under nästa mandatperiod
kommer det att krävas en hög reformtakt på alla dessa områden.
Vår chans att åter bli en stark nation
inom kliniska studier beror på vilka incitament som finns för den enskilde
vårdanställde att lägga sin tid på klinisk forskning på plats.
– Landstingspolitik.
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Förutsättningarna för att kapitalisera
life science-bolag i pengaslukande fas IIeller fas III-studier beror på i vad mån vi
lyckas locka internationellt kapital till
Sverige. Vilket i sin tur påverkas, bland
mycket annat, av hur starkt vårt investeringsfrämjande och vår marknadsföring av Sverige är och hur konkurrenskraftiga våra företagsskatter är.
– Handelspolitik. Skattepolitik
En modern vård med ett snabbare
upptag av nya innovationer förutsätter
förbättrad spridning av effektiva behandlingsmetoder, ett tydligt uppdrag
till universitetssjukvården att gå i brä-

schen och att upphandling görs till ett
strategiskt verktyg för innovation.
– Hälso- och sjukvårdspolitik
Utbildningssystemets kvalitet och
relevans för life science-branschen är
avgörande för om vi klarar kompetensförsörjningen framöver.
– Utbildningspolitik.
Listan kan göras lång och utrymme
för konkretion är begränsat i just denna skrift. Men konkretionen finns; på
varje område ovan finns lågt hängande
frukter i form av åtgärder att plocka i
närtid för den ambitiöse ministern.

för verkstad!
Förutsättningarna för att kapitalisera
life science-bolag i pengaslukande
fas II- eller fas III-studier beror på i vad
mån vi lyckas locka internationellt kapital
till Sverige.
Kategoriseringen är förstås delvis
fiktiv – lösningarna ligger sällan inom
ett enda politikområde. Men nyckelordet här är just politik. Utan politiken –
vårt främsta forum för förändringar
och förbättringar av det allmänna –
kommer vi inte framåt. Man kan också
vända på perspektivet och se hur sårbar just life science-branschen är för de
villkor som politiken sätter upp. Stora
värden kan gå förlorade i en handvändning till följd av förhastad, ogenomtänkt politik. Behovet av kontinuitet är
stort. Snabba ryck och osäkerhet kring
ramvillkor och satsningar är inte gynn-

samt för en näringsgren som redan
hanterar ett stort antal risker.
Förr eller senare har vi en regering
på plats. Redo att lägga budgetproposition, forskningspolitisk proposition, ta
fram en nationell strategi för life science och göra sitt för att synliggöra vårt
land i världen. Då behöver den förses
med förslag om hur vi kommer framåt
– mot en modern sjukvård, mot framtidens exportintäkter och en fortsatt
växande life science-bransch som väljer Sverige för investeringar, etableringar och nyanställningar. Tillsammans med Läkemedelsindustriföre-

ningen (LIF) och Swedish Medtech har
vi (tidigare i år) tagit fram en handlingsplan, full av sådana åtgärder (swedenbio.se/handlingsplan2018). Den är
framtagen med sikte på den mandatperiod som inleds nu i höst. Så snart
statsrådsutnämningarna från Rosenbad är klara och bläcket har torkat är
det dags att sätta igång. Vi finns här för
att hjälpa till med en flygande start!

HELENA STRIGÅRD
ViceVD/policychef SwedenBIO,
tidigare opolitisk tjänsteman för
ﬁnansministern under två regeringar
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