
– För att vi ska kunna vidareut-
veckla svensk bioteknik och stär-
ka dess konkurrenskraft behövs
ett ökat inflöde av utländska in-
vesteringar och ökad export
inom biotekniksektorn. 

❙ ❙ Det säger handelsminister Leif Pag-
rotsky. Han gör det med hänvisning till
att regeringen beslutat att anslå 2,5 mil-
joner kronor till Invest in Sweden (ISA)
för att marknadsföra svensk bioteknik
utomlands. ISA genomför projektet till-
sammans med bland annat svenska re-
gionala investeringsorgan.

Pengarna avser första året av ett tre-
årigt projekt för att placera Sverige som
ledande land inom biotekniksektorn.
Meningen är att kunna locka hit utländs-
ka investeringar och att stärka Sverige
som forskningsinriktad tillväxtnation.

Pagrotsky hävdar att den svenska
biotekniska forskningen ligger långt
framme på en rad områden och menar att
vårt land har den fjärde största biotek-
nikindustrin i Europa. Dessutom finns

tre av Europas starkaste kluster inom
biotekniken i Stockholm/Uppsala, Göte-
borg och Malmö/Lund.

– Det finns en lång tradition inom
svensk bioteknik av nära och fruktbart
samarbete mellan industri, universitet
och sjukhus. Den styrkan kan vi bygga
vidare på genom ett inflöde av utländskt
kapital och kompetens, menar handels-
ministern.

Värdefull kunskap
Han har nu samlat en grupp ledande fö-
reträdare för den svenska biotekniksek-
torn. Gruppen kallas »Swedish Biotech
Promotion Team«. Där ingår bland and-
ra Per Belfrage, professor vid Lunds uni-
versitet och ordförande i Medicon Val-
ley Academy samt Hans Wigzell, pro-
fessor och rektor vid Karolinska institu-
tet.

– Deras insatser blir mycket värdeful-
la i arbetet att utomlands sprida kunskap
om den svenska kompetensen inom bio-
teknik, kommenterar handelsministern.
(LT)
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Sverige ska bli ledande 
inom biotekniksektorn

Medicinkliniken vid Höglands-
sjukhuset i Eksjö belönades förra
veckan av Landstingsförbundet
med Kvalitetsutmärkelsen
Svensk hälso- och sjukvård 2002.

❙ ❙ Mats Bojestig är verksamhetschef för
medicinkliniken.

Vad har ni fått pris för?
– Vi har blivit utsedda till föredöme

för svensk hälso- och sjukvård .
Vad betyder priset för er?
– Dels är vi stolta. Det låter väldigt

fint med en kvalitetsutmärkelse. Och det
betyder också att vi har ett fungerande
kvalitetssystem. De som vunnit tidigare
har fått stor uppmärksamhet och många
studiebesök. Det hoppas vi att vi också
får så att vi kan dela med oss.

Pristagaren utses efter granskning en-
ligt Landstingsförbundets kvalitetsin-
strument QUL (Qvalitet – Utveckling –
Ledarskap).

– Vi började följa QUL 1995 och det
har lett fram till våra förändringar.

– Man får skicka in en väldigt detal-
jerad berättelse på max 60 sidor där man

beskriver pati-
entbemötan-
det, hur man
sätter mål och
kopplar dem
till arbetssätt
och processer,
vilka resultat
det leder till,
hur man tar
hand om med-
arbetarna, hur
informationen
och faktaba-
sen för beslu-
ten ser ut samt hur ledarskapet fungerar
och hur man stimulerar delaktighet.

– Sedan granskar och poängbedömer
ett utvärderingslag av sjukvårdsfolk be-
rättelsen och gör ett tvådagarsbesök på
kliniken för att se om den är uppdiktad
eller beskriver verkligheten. Och däref-
ter utser ett domarlag vinnaren.

Medicinkliniken i Eksjö har tillsam-
mans med primärvården effektiviserat
vårdkedjan. Vårdplatserna på kliniken
har minskats och resurser har förts över

till öppenvården. Väntetiden i öppenvår-
den har nästan försvunnit och problemet
med överbeläggningar på kliniken är
borta. Läkartidningen berättade om det-
ta i nr 46/2001. Mats Bojestig säger att
läkarna tycker att förändringarna också
gjort att de fått mer tid att fördjupa sig i
sina specialiteter och att arbetet därför
blivit mer stimulerande.

I domarlagets motivering sägs att or-
ganisationens tydliga processbeskriv-
ning, ett gott ledarskap i samarbete med
delaktiga medarbetare samt ett systema-
tiskt utvecklingsarbete har lett till sam-
verkan över huvudmannaskapsgränser-
na, innovativa arbetssätt och kundorien-
terad verksamhetsutveckling.

Har du något gott råd till andra medi-
cinkliniker?

– Jag tror att det är viktigt att läkarna
är delaktiga, inte bara i att utveckla det
rent medicinska, utan även i att utveckla
arbetsformerna. Och QUL är ett sätt att
systematisera det arbetet.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Stimulerande läkararbete 
på prisad medicinklinik

EUs sjätte ramprogram antaget
❙ ❙ Europaparlamentet har nu antagit det
sjätte ramprogrammet för forskning.
Programmet träder i kraft den 1 januari
2003 och har en budget på 17,5 miljar-
der euro. När det gäller fördelningen av
anslagen kommer kampen mot allvarli-
ga sjukdomar, såsom cancer, att priorite-
ras.

Även frågan om forskningsetiska
principer har behandlats. EU kommer
inte att stödja forskning om ändringar i
genomet, genetiska förbättringar hos
mänskliga embryon, kloning eller forsk-
ning som rör embryonala stamceller,
uppger Europaparlamentet. 

Mats Bojestig, stolt
pristagare.
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Ny webbplats om forskning
❙ ❙ Den nya webbportalen forskning.se
ska göra det enklare att hitta forsknings-
information från högskolor och univer-
sitet, genom att samla all information på
ett ställe. Det hoppas i alla fall Veten-
skapsrådet, som finansierar den nya por-
talen tillsammans med Forskningsrådet
för arbetsliv och socialkunskap, FAS,
Forskningsrådet för miljö, areella nä-
ringar och samhällsbyggande, Formas,
samt Verket för innovationssystem,
Vinnova. Initiativtagare är Forsknings-
forum. (LT)


