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Inom regionen pågår mycket viktig forskning inom en mängd olika områden. Forskningen
finansieras både av stat, landsting och privata aktörer. Regionen är ledande inom medicinsk
forskning tack vare Karolinska Institutet.
Landstinget har ett omfattande FoU-engagemang, bl.a. genom avtal med både K l och KTH.
Landstinget har också en egen ambitiös FoU-strategi.
Inom ramen för KI/SLL finns en strukturerad process kring medelsfördelning. Medel fördelas
till forskning, utbildning och infrastruktur. Inom ramen för den medicinska forskningen är det
öppet för alla forskare och projekt att i konkurrens söka sk ALF-medel. KI/SLL ger också
förslag på beslut kring en mindre del av budgeten för sk särskilda satsningar.
En viktig utgångspunkt är att dessa särskilda satsningar är tidsbegränsade på ett par - fyra år
för att verksamheten sedan så småningom själv ska överleva på "egna meriter". Skälet är att
stödet annars skulle vara konserverande. Med tanke på att resurserna är begränsade är det inte
troligt att några nya initiativ skulle komma ifråga. Det är viktigt att dessa sk särskilda
satsningar är tidsbegränsade också för att det inte är en konkurrensutsatt sökprocess på
motsvarande sätt som för ALF-medicin medel.
Centrum för Allergiforskning är en viktig och bra verksamhet och har erhållit stöd från SLL i
ett antal år, både från Landstingsstyrelsens förvaltning (sen 2005) och från Hälso- och
sjukvårdens förvaltning (HSF). Under den tiden har också Centrum för Allergiforskning
anställt en särskild projektadministratör med uppdraget att söka externa medel till Centrum
för Allergimedicin. Detta har gett sorn resultat ökade tillskott av medel till Centrum för
Allergiforskning från olika håll.
I dagsläget erhåller Centrum för Allergimedicin 1.25 mkr från Lsf och 2,5 mkr från HSF för
2013.
Lsf har genom KI/SLL och politiskt beslut dragit ner finansieringen till hälften för ett stegvis
avslut. Skälet är att det finansiella stödet var tänkt som en engångssatsning (se ovan) och en
omprioritering av landstingets FoU-resurser kontinuerligt behöver göras.
Resurser behöver frigöras till andra viktiga aktiviteter. Exempel på nya viktiga projekt är det
sk 4D, ett unikt fördjupat samarbete mellan K l och landstinget kring fyra folksjukdomar. Det
är särskilt viktigt för LifeScience-industrin som är mycket stark i Sverige och nu är hotad. En
av orsakerna är att samverkan mellan forskningen, industrin, sjukvården och allmänheten inte
fungerat så bra som den kan.

Andra viktiga prioriteringar handlar t.ex. om de akademiska vårdcentralerna som på ett
mycket framgångsrikt sätt byggt upp en hög akademisk nivå utanför akutsjukhusen. Detta är
av stor vikt för med tanke på den mångfald av vårdgivare som fmns och det behövs en
forskning och utbildning utanför akutsjukhusen.
Centrum för Allergiforskning är inte en landstingsägd verksamhet utan en del av Karolinska
institutet. Det är inte landstingets ansvar att bidra med en permanent finansiering.
Landstingsstyrelsens förvaltnings nedtrappning av medel kommer inte innebära någon
avveckling. Därmed anser jag att interpellationen är besvarad.
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