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Interpellation av Conny Fogelström (S) till ansvarigt
landstingsråd; ”Är det meningen att Centrum för
Allergiforskning ska avvecklas nu?”
Allergi är Sveriges största folksjukdom. En tredjedel av landets befolkning har någon
form av astma, allergi eller överkänslighet. Ingen annan diagnos kommer i närheten
när det gäller utbredning, och livstidsrisken att drabbas av astma är lika stor som att
få diabetes eller cancer.
Astma och allergier är sjukdomar som ofta debuterar tidigt i livet och kan förbli
livslånga handikapp. Attacker av astma vid luftvägsinfektioner gör att barn (och deras
föräldrar) måste vara hemma från förskolan. Under skolåren kan astma och allergi
göra det svårt att genomföra en utbildning och för vuxna kan sjukdomen försämra
prestationerna på arbetet och medföra sjukskrivningar. Födoämnesallergier ökar och
ger risk för allergisk chock som i svåra fall kan leda till döden. Pälsdjursallergiker kan
inte dela lokal med kolleger eller klasskamrater som har husdjur hemma, vilket annars
kan leda till sjukskrivning och till ofullständig skolgång.
Under benämningen ”Allergiska sjukdomar” kan mycket räknas in. Här finns
förutom astma även ögoninflammation, hösnuva, födoämnesöverkänslighet,
nässelfeber, eksem, anafylaxi och överkänslighet för läkemedel eller insektsbett.
Dessa kroniska sjukdomar orsakar inte bara en hel del kostnader för de drabbade
individerna, utan innebär givetvis även stora kostnader för samhället. Bara under
2012 uppskattades de direkta, och indirekta, samhällskostnaderna för allergier till så
mycket som 75 miljarder kronor, varav 30 mdkr på grund av astma och 15 mdkr var
för eksem, hösnuva respektive olika former av födoämnesöverkänslighet. Gigantiska
belopp för samhället således!
Mot den här bakgrunden finns det förstås ett stort behov av nya diagnostiska
metoder och nya behandlingar mot dessa sjukdomar. Därför startades 1999 ”Centrum
för Allergiforskning – CfA”, med ”Karolinska Institutet – KI” som huvudman, men med
Stockholms Läns Landsting och privata ”Vårdalstiftelsen” som medfinansiärer. Fram
till och med 2012 har dessa tre instanser delat lika på finansieringen av CfA.
Centrum för Allergiforskning är ett excellenscentrum med uppdraget att utveckla och
stödja allergiforskning på både regional och nationell nivå. Det långsiktiga målet är
att förbättra livskvaliteten för barn och vuxna med allergier och annan
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överkänslighet. Visionen är att alla barn och vuxna med astma och allergier ska
kunna kontrollera sin sjukdom och ha samma förutsättningar som oss andra att leva
en ”normal vardag. Ett likartat liv som deras familj, vänner och jämlikar.
CfA har under de tretton år centrumet funnits utvecklat en internationellt
konkurrenskraftig allergiforskning. Genom åren har centrumets forskare tagit fram
nya strategier för utvärdering av nya behandlingar, med exempelvis utandad
kväveoxid som mått på livskvalitet. I dag tillämpas ett mer holistiskt tillvägagångssätt
vid behandling av allergipatienter. Det är ingen överdrift att påstå att livskvaliteten
förbättrats hos den stora gruppen individer som i dagens Sverige lider av allergiska
sjukdomar.
Men nu är den här viktiga verksamheten hotad. Av den budget på 15 miljoner kronor
som CfA hade för 2012 återstår endast 3,75 mnkr, 2013. Pengarna hos Vårdalstiftelsen
har tagit slut, och Karolinska Institutet har varit tvungna att prioritera annan angelägen
forskning. Till detta kommer att Stockholms Läns Landsting halverat sitt
forskningsanlag för FoU. Då kan säkert var och en av oss inse att det bara är en
tidsfråga att Centrum för Allergiforskning tvingas avveckla sin verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd;
•

Är det meningen att Centrum för Allergiforskning nu ska avvecklas?

•

Om inte. Varför har då SLL dragit ned på sin del av den ekonomiska
finansieringen av CfA med en fjärdedel?

•

Om du, som ansvarigt landstingsråd, anser att den här formen av forskning är
angelägen och viktig. Är du då beredd att medverka till att säkerställa
finansieringen av centrumets forskning under innevarande år?

Stockholm den 14 februari 2013
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