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medlem

Det finns flera angelägna frågor 
för den kliniska forskningen 
som Läkarförbundet menar att 

departementet måste hantera i den kom-
mande propositionen. Bland annat behövs 
en tjänste- och incitamentsstruktur som 
lockar till och premierar forskning. Ett 
lärosäte som ger sina forskare bra villkor 
premieras rimligen med bättre och mer 
forskning. Vi tycker att statsmakterna ska 
avsätta medel för riktade satsningar på me-
riteringsanställningar för yngre forskare. 
Dessa kan kanaliseras både via lärosäten 
och forskningsråd. 

Vi menar också att staten bör arbeta 
för att antalet kombinationsanställningar 
ökar. Det är en svårare fråga för statsmak-
terna att hantera eftersom det är arbetsgi-
varen som inrättar dessa anställningar.

Läkarförbundets förslag går ut på att 
låta antalet inrättade kombinationsanställ-
ningar bli en av flera parametrar när stats-
makterna fördelar anslag till lärosätena.

Läkarförbundet menar också att forsk-

Läkarförbundet tycker till inför höstens 
forsknings- och innovationsproposition

ningen måste uppvärderas inom sjukvår-
den, så att forskarna får tid att faktiskt 
bedriva sin forskning. I dag är det allt-
för vanligt att kraven på sjukvårdspro-
duktion tränger undan forskningen. Vi 
kommer inom kort att diskutera frågan 
med berörda statssekreterare i ett möte 
vi arrangerar tillsammans med stiftelsen 
Forska!Sverige och LIF.

Svensk behandlingsforskning 
En annan viktig fråga för den kliniska 
forskningen som diskuterats mycket det 
senaste året, men som nu ligger på is, är 
den om svensk behandlingsforskning. 
Läkarförbundet stödjer det förslag som ut-
arbetats av Vetenskapsrådet och Vinnova, 
som går ut på att behandlingsforskning-
en tillförs nya medel. Behandlingsforsk-
ningen faller i dag ofta mellan stolarna 
eftersom projekten är för kostsamma för 
de flesta finansiärer av klinisk forskning 
och för praktiska för att anses vara grund-
forskning. Vi poängterar särskilt i vårt 

inspel till Utbildningsdepartementet att 
varken den kliniska forskningen eller be-
handlingsforskningen kan reduceras till 
läkemedelsprövningar, utan omfattar så 
mycket mer.

Nytt ALF-avtal
Till sist lyfter vi fram att frågan om ALF-
medel måste tas upp i den kommande 
propositionen. Läkarförbundet menar att 
ALF-medlens centrala betydelse för den 
kliniska forskningen motiverar att frå-
gan ges utrymme i propositionen även om 
själva förhandlingen är en separat process. 
Förhandlingarna om ett nytt ALF-avtal 
mellan staten och berörda landsting och 
regioner väntas starta under året.

Utbildningsdepartementet förbe-

reder just nu en forsknings- och 

innovationsproposition, som 

aviserats till hösten 2012. Under 

den gångna hösten har myndig-

heter och organisationer därför 

skickat sina förslag till åtgärder 

till Utbildningsdepartementet. 

Läkarförbundet är förstås inget 

undantag. I slutet av förra året 

skickade vi in vårt inspel.

Du kan läsa hela inspelet på  
www.lakarforbundet.se

Kontakta Maria Lindholm, maria.lind-
holm@slf.se, på Läkarförbundets kansli 
om du har frågor eller kommentarer.
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