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Hur kommer den hälsovetenskapliga forskningen 
att förändras under de kommande tio åren och vad 
kommer att krävas för att vi skall ligga i absolut 
framkant? 
• Hur kommer finansieringen utvecklas? 
• Var kommer hälsovetenskaplig forskning bedrivas, i 

sjukvården, i kommunerna, i laboratorium eller i andra 
miljöer? 

• Hur angelägen är en integrering mellan grund-
forskning, hälsovetenskaplig och klinisk forskning? 

• Hur säkerställer vi en effektivare implementering av 
resultaten i vård och behandling? 

Frågor till grupp 2 - forskning 



Om tio år……har vi  

• Fler tvärprofessionella forskargrupper  
• Forskningen lämnat fokus från profession till att utgå ifrån 

forskningsfrågor på individ- och befolkningsnivå 
• Traditionella avdelningar upphört (så redan) och övergått 

till forskargrupper med gemensamma forskningsområden 
(från gen till människa…och samhälle..)  

• Forskningen är än mer patientnära 
• Omvärldsperspektivet och global hälsa har en självklar 

närvaro 
 



Om tio år… har 

• Finansiering även fortsättningsvis fokus på botande och 
preventiv forskning…. 

eller…. 
• Längre livslängd är inte detsamma som livskvalitet:  
• Behov av mer forskning kring konsekvenser av sjukdomar 
• Med gemensamma samordnade krafter mellan 

forskargrupper få fram mer finansiering till 
hälsovetenskaplig forskning 

•  
 
 

 



………..finansiering 

• Om tio år har finansiering av forskningstid identifierats 
(långt dessförinnan) 

 
• Bättre fördelning av medel mellan de olika 

forskningsdelarna preklinisk- klinisk och experimentellt 
 

• Involvera befolkningen för donationer…(dö fattig o lycklig) 
 



Om tio år bedrivs forskning  

Överallt!  
 
• Ökad koppling och bättre samverkan mellan sjukvård, 

allmänhet och akademi  
• Har vi välutbildade handledare / utbildning av kliniska 

lektorer  
• Kopplat vetenskap till allmänheten (mer kommunikation, 

dialog och synlighet av forskning) 
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