
andra yngre forskare. Prioriterings-
kommittéerna måste också försöka om-
prioritera lite grann ifrån det etablerade
till det nya.

Åsikter om ALF-medel
Hur ser man inom MFR på den s k

Welinutredningens förslag om att ge en
del av de statliga ALF-medlen, värda
totalt 1,5 miljarder kronor om året, till
medicinsk forskning som är samhälls-
nyttig?

– ALF-pengarna blir mer och mer
synliga genom att de numer ofta speci-
ficeras i landstingens budget. Nyttan
och ändamålsenligheten med de peng-
arna skall givetvis diskuteras på samma
sätt som när det gäller annan resursan-
vändning. Men jag är tveksam till tan-
ken att så exklusivt separera och öron-
märka ALF-medlen för en viss typ av
projekt. Jag kan inte riktigt inse förde-
len med att det skall finnas en typ av,
specifikt utpekade, forskare som driver
»samhällsnyttiga» projekt, och som
skall ha tillgång till ALF-medel, medan
en helt annan grupp av forskare får
MFR-medel osv. 

– Jag anser att man skall låta olika fi-
nansieringssystem och olika typer av
resurser komplettera varandra och att
man bör sträva efter en idémässig kors-
befruktning mellan olika discipliner.
Det är nog en bättre väg för att vidga den
medicinska forskningens perspektiv.
Det övergripande viktiga är att det är
högkvalitativ forskning som görs.  

Vad är samhällsrelevant?
Hur vill Olle Stendahl och MFR de-

finiera begreppet samhällsrelevans
inom den medicinska forskningen? 

– I vår enkät svarade forskarna näs-
tan genomgående att god medicinsk
forskning är, per definition, samhällsre-
levant. Inom MFR ingår samhällsrele-
vans alltid som en del i helheten när ett
projekt bedöms, t ex i termer av hur re-
levant ett enskilt projekt är i ett längre
perspektiv. 

– Sedan finns det folk som anser att
hälso- och sjukvårdsforskning är up-
penbart mycket mer samhällsrelevant
än annan typ av forskning. Men det är
väl för att samhällsrelevansen är mer
synbar i en sorts omedelbar, definitions-
mässig mening. För mig är det själv-
klart att all god medicinsk forskning är
samhällsrelevant, säger Olle Stendahl. 

– Det är också svårt att förutsäga vil-
ka projekt som kommer att bli fram-
gångsrika och få stor betydelse. Många
medicinska rön och upptäckter har
kommit till nytta inom helt andra områ-
den än vad forskarna hade tänkt från
början. Upptäckten av PCR-tekniken är
ett tydligt exempel liksom de senaste
årens stora framsteg inom Helicobak-
terforskningen. De kliniska applikatio-

ner som vi ser i bägge fallen hade inte
kunnat prioriteras fram. 

Internationellt
perspektiv
Anser Olle Stendahl att MFR har levt

upp till sitt upppdrag att på ett effektivt
och strategiskt sätt prioritera och förde-
la resurser till medicinsk forskning?

– Ja, på det stora hela tycker jag det!
Det har heller inte framkommit någon
kritik eller synpunkter på att priorite-
ringsarbetet borde skötas väsentligen
annorlunda. 

– Alla forskare som svarade på vår
enkät, såväl prekliniker som kliniskt
verksamma, är helt överens om att in-
omvetenskapligt bra forskning skall
prioriteras. Men givetvis är det viktigt
att man också prövar angelägna områ-
den som ligger utanför huvudfåran, så
länge kvaliteten är god. Detta sker ock-
så via de särskilda initiativ som MFR ta-
git. 

Olle Stendahl betonar särskilt att
MFR arbetar i ett internationellt per-
spektiv, både vad gäller kriterier för
prioriteringsarbete och i övrigt.

– MFR skall stödja svensk medi-
cinsk forskning men det hör till saken
att nästan alla svenska forskare agerar
och samverkar också på den internatio-
nella marknaden. Svenska forskare har
t ex varit extremt framgångsrika i EUs
biomedicinska program. MFRs pro-
jektbedömning baseras därför alltid på
en kombination av vad som händer

inom den internationella forskningen
och läget i Sverige. 

Exempel på bra forskning
I en bilaga till utredningen från

MFR, SBU och SFR presenteras ett ax-
plock förtydligande exempel på hur –
ofta långsiktiga – forskningsinsatser
fått och kommer att få genomslag i vår-
den. Exempelsamlingen tar bl a upp ut-
vecklingen inom reumatologisk forsk-
ning, forskning om hjärt–kärlsjukdo-
mar, diabetesområdet, läkemedelsbe-
handling av depressioner, forskning om
Parkinsons sjukdom och hur forskning-
en om hyaluronan kunde utvecklas till
ett hjälpmedel inom ögonkirurgi. Ut-
redningen betonar att vetenskapliga
landvinningar sker språngvis och
ibland på ett helt slumpartat sätt. Viktigt
i all forskning är att det finns en mental
beredskap för nya och ibland oväntade
fynd.

Som generellt viktig kommentar be-
tonar utredningen att forskningsresultat
brukar ta lång tid att omsätta i praktisk
sjukvård och industriella produkter.
Därför är långsiktighet och uthållighet
grundläggande förutsättningar för
framgångsrik forskning. Forskarinitie-
rad grundforskning utgör, enligt utre-
darnas mening, själva grunden för ut-
veckling av kliniska tillämpningar. Ofta
kommer de bästa resultaten fram ge-
nom korsbefruktning mellan grundläg-
gande forskning och kliniska tillämp-
ningar. •
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Bör medicinsk forskning som
är »samhällsnyttig» gynnas mer
än hittills? Har MFR fått för
stort inflytande över den totala
anslagsfördelningen? Läkartid-
ningen bad Erna Möller, Håkan
Eriksson, Jan Lindsten samt
Bengt Holgersson att kommen-
tera.

Utredningen »En analys av medi-
cinsk forskningsprioritering», som ny-
ligen överlämnades till utbildningsmi-
nister Carl Tham, är delvis en parallell
till den utredning från MFR, SBU och
SFR som kommenteras i föregående ar-
tikel. Den första utredningen, som refe-
reras i Läkartidningen 11/96, är mer
kontroversiell från forskarsamhällets
synpunkt.

Utredaren, docent Stellan Welin,
Centrum för forskningsetik i Göteborg,
anser att landstingens s k ALF-medel,

Hur värdera samhällsnytta  
inom medicinsk forskning?

Erna Möller.



värda totalt ca 1,5 miljarder kronor om
året, bör ges till medicinsk forskning
som är viktig från samhällssynpunkt.
Hans utredning hävdar vidare att
»MFR-andan»  spelar en allt större roll
för att bestämma vad som är »god» me-
dicinsk forskning och vad som är inom-
vetenskapligt intressant. Är synpunk-
terna relevanta? Läkartidningen har bett
om kommentarer i en enkätrunda:

Erna Möller, professor, chefs-
överläkare vid Huddinge sjuk-
hus och forskare inom det im-
munologiska området: 

De krav som hörs om att man måste
satsa mer på forskning om sjukdomar
som berör stora patientgrupper har
ibland karaktär av cirkelresonemang.
Kravet antyder att hårt målstyrd forsk-
ning är liktydigt med att veta exakt var
man skall leta för att kunna hitta något
nytt om de stora folksjukdomarna. 

Men det helt karakteristiska för me-
dicinsk forskning är att studier inom ett
visst område ofta ger rön som belyser
något helt annat. Inte minst har flera av
de viktigaste grundstenarna i dagens
bioteknik, bl a upptäckten och använd-
ningen av restriktionsenzymer och
PCR-metoden, kommit till som högst
överraskande sidoresultat från projekt
inom andra forskningsfält. 

Historiskt sett är det den kvalitets-
granskade grundforskningen som har
gett nästan alla viktiga och oväntade
upptäckter och därmed i följande led
också de bästa och tydligaste resultaten
när det gäller effektiviseringar och ra-
tionaliseringar av sjukvården. 

Det viktiga är att man har kompeten-
ta personer som har begåvning och för-
måga att ta till vara också det som ver-
kar »oväntat» eller skenbart irrelevant.

Illa underbyggt påstående
Utredningens krav på ökad sam-

hällsrelevans inom medicinsk forsk-
ning har jag svårt att tolka på annat sätt
än som ett ganska illa underbyggt påstå-
ende om att allmän- och samhällsmedi-
cinsk forskning och hälso- och sjuk-
vårdsforskning har fått för lite medel.
Jag tror inte att det är så! 

Sedan undrar jag vad det är för fakta
som motiverar farhågorna om att ALF-
pengarna inte har utnyttjats på ett ända-
målsenligt sätt och vad det i sak är för
projekt som inte har fått stöd men som
»borde» ha gynnats?

Det förs ju hela tiden en aktiv diskus-
sion om hur man på bästa sätt skall kun-
na använda ALF-medlen för de syften
som finns stadgade, nämligen medi-
cinsk forskning som kan förbättra vår-
den. Pengarna fördelas till både klinis-
ka och grundvetenskapliga projekt, och
jag ser inget motsatsförhållande i detta. 

Jag tror att alla som har i uppdrag att
granska projektansökningar har både
vilja och förmåga att göra en rättvis och
saklig bedömning. Det skulle förvåna
mig storligen om det finns exempel på
forskningsprojekt som inte fått anslag
trots att de – förutom att ha medicinsk
relevans – har en hög samhällsrelevans
och en hög kvalitet.  

Orättvis kritik
När det sedan gäller diskussionen

om de arbetsformer som MFR hade och
de jävsregler som gällde inom MFR så
tror jag inte att andra vetenskapliga råd
har jobbat på ett sätt som kunde kritise-
ras mindre. Jag har arbetat länge inom
MFR och vet hur noga man har varit
med t ex jävsfrågor när det gäller be-
handling av projektansökningar. Obser-
vera också – trots all debatt – att MFR
inte har prickats eller fällts för att man
har hanterat projektansökningar på ett
felaktigt sätt.

MFR har i sin helhet fått klä skott för
en kritik som egentligen är förknippad
med det lilla landets prioriteringssy-
stem, med ett fåtal kompetenta personer
inom varje område.

Håkan Eriksson, professor,
institutionen för kvinnors och
barns hälsa, Karolinska institu-
tet, tidigare biträdande sekrete-
rare i MFR:

Utredningsförslaget präglas av en
övertro på förmågan att planera fram
angelägen och »nyttig» forskning ge-
nom ett ökat sektorstänkande, central
styrning och byråkratisering av priori-
terings- och resursfördelningsproces-
sen. Enligt min mening går det varken
att planera fram bra forskning eller att
förutse den långsiktiga samhällsrele-
vansen i basala forskningsprojekt.

Att så är fallet är bl a de stora sats-
ningarna på energiforskning ett lysande
exempel på. I ett läge där stödet till forsk-
ning och utveckling inte kan förväntas
öka i reala termer är det än mer väsentligt
att de resurser som finns tillgängliga i sy-
stemet utnyttjas på ett ur hela samhällets
perspektiv ändamålsenligt sätt. 

Oklart om definitioner
I Stellan Welins utredning används

vissa begrepp på ett sätt som vore de en-
tydiga och väl definierade. Ordet sam-
hällsrelevant forskning sätts i motsats-
ställning till begreppet inomvetenskap-
ligt motiverad forskning. Min uppfatt-
ning är att all medicinsk forskning som
stöds med offentliga medel är samhälls-
relevant men i varierande tidsperspektiv. 

Verksamhet som förväntas ge av-
kastning i ett kortare tidsperspektiv bör
i stället betecknas samhällsprioriterad.
För att kunna stödja och utveckla forsk-
ning inom nya samhällsprioriterade
områden och samtidigt garantera kva-
liteten på densamma bör incitament
skapas för kompetenta forskare att ägna
sig åt sådan forskning och sedan utsätta
densamma för en inomvetenskaplig
»peer review». Härigenom skapas för-
utsättningar för dessa »nya» forsk-
ningsområden att slå rot och kunna byg-
gas upp med hög kvalitet.

Förslaget om att en del av ALF-med-
len skall ges till medicinsk forskning
som är viktig från samhällssynpunkt ut-
gör i sig inget trendbrott. Merparten av
alla ALF-medel som satsas på forsk-
nings- och utvecklingsarbete går redan
idag till samhällsrelevanta, patientnära
projekt där samhälls- och sjukvårdsre-
levans vägs in på ett tydligt sätt.

Jag tillstyrker dock förslaget om att
en större del av ALF-medlen bör kunna
användas för värdering av de metoder
som utnyttjas inom sjukvården.

Utvärdering sker
Vad beträffar MFR går idag huvud-

delen av forskningsstödet till forskar-
initierad forskning, men rådet har sedan
länge även stött projekt inom särskilda
insatsområden, exempelvis hälso- och
sjukvårdsforskning, omvårdnadsforsk-
ning, beroendeforskning m m. Det
finns, från flera håll, förslag om att
MFRs långtidsprojekt bör utvärderas
regelbundet.

Detta är en självklarhet och sker redan
idag varje gång som huvudmannen söker
om sitt anslag, dvs minst vart tredje år. 

Det kan dock vara klokt att komplet-
tera denna granskning med en utvärde-
ring som gäller flera långtidsprojekt
inom samma ämnesområde, dvs liknan-
de NFRs disciplinutvärderingar.

Bland förslagen i Stellan Welins ut-
redning märks anordnandet av en årlig
hearing om MFRs policy och strategi,
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inrättandet av en central utredningsen-
het inom MFR vilken skall förse de sak-
kunniga med relevant bibliometriskt
material samt skapandet av en nationell
databas, som skall rymma uppgifter om
samtliga forskares anslag.  

Det är svårt att se hur detta skall för-
bättra forskningsprioriteringarna och
resursfördelningen. Internationella er-
farenheter från utnyttjandet av cite-
ringsanalyser som centrala instrument
vid resursfördelningen visar på flera
problem bl a i form av ökad självcite-
ring och skapandet av »citeringskartel-
ler».

Genomförs de presenterade försla-
gen föreligger risk för normering av
forskningsstödet som kommer att mot-
verka satsningar på innovativa riskpro-
jekt.

Jan Lindsten, professor i me-
dicinsk genetik, Karolinska in-
stitutet, tidigare sjukhusdirek-
tör vid Karolinska sjukhuset
och vid Rigshospitalet i Köpen-
hamn: 

Nu när kunskaps- och informations-
samhället med ytterst stor snabbhet gör
sig påmint, är det viktigare än någonsin
att satsa på utbildning och kompetens-
höjning och på kunskapsutveckling och
kunskapsöverföring. Där kan man säga
att all kunskap är viktig för samhället.

En av två aktuella utredningar tycks
dock syfta på att vissa, specifikt ut-
märkta projekt är mer samhällsviktiga
än andra. Men det är väldigt svårt att
förutsäga vilken kunskap som kommer
att vara den viktigaste – vet man det är
det ju inte forskning eller utveckling
längre utan ett faktum.

Sedan är det givetvis viktigt med en
diskussion och uppföljning av hur ALF-
medlen används. Stockholms landsting
har sedan flera år specificerat dessa
pengar i sin budget och använder dem,

tillsammans med betydande extra an-
slag från landstingskassan, till utbild-
ning och fortbildning.

En stor andel fördelas aktivitetsrela-
terat så att de som arbetar och produce-
rar mest också får mest. Detta har lett till
en ökad kvalitet och en högre aktivitet
och har även möjliggjort en rad nysats-
ningar, bl a inom omvårdnadsområdet
och på utredningar om vårdepisoder. 

Förtydliga målen
Förvisso finns mer att göra. Jag ser

gärna att man t ex förtydligar sjukvår-
dens målsättning och att man lyfter
fram teknologiutvärdering som en
oumbärlig och nödvändig del av kvali-
tetsutvecklingen. 

Sjukvården är idag väldigt mycket
inriktad på produktivitetsmål – man
skall göra si och så många operationer
av hjärtat, ha så många vårdplatser, och
så många sängdagar – men det där säger
ju egentligen ingenting om huruvida
Svensson blir friskare eller inte. 

Det vore mycket intressantare att ar-
beta med effektivitetsmål, kan vi t ex re-
ducera dödligheten i hjärtinfarkt i det
här landet med tio procent under en
tioårsperiod? Med en sådan diskussion
tvingas man sätta in sjukvården och so-
cialvården och de statliga försäkrings-
pengarna i ett gemensamt aktivitetsför-
hållande. Då blir antalet operationer
inte ett mål i sig utan en konsekvens av
det övergripande effektivitetsmålet.
Man borde kunna utnyttja en del av
ALF-medlen för ett utvecklingsarbete
inom sådana områden. 

Sedan anser jag, i mer övergripande
mening, att om universitetssjukhusen
skall kunna bedriva både sjukvård,
forskning och undervisning som håller
en genomgående hög standard måste vi
försöka tänka mer i termer av ett förde-
lat ledningsansvar. En enda person
mäktar inte att ta sig an alla de här upp-
gifterna samtidigt.

Vill man ligga i forskningsfronten så
måste man forska på heltid, och vill
man sköta en klinik och ha absolut topp-
sjukvård så är det ett heltidsarbete. 

Bengt Holgersson, landstings-
råd i Malmöhus län och ordfö-
rande i Landstingsförbundet: 

Det finns fog för påståendet att den
medicinska rådskulturen starkt påver-
kar valet av de projekt som skall få an-
slag. Det är bra om man försöker satsa
mer på ökad differentiering av hur
forskningsmedel fördelas.

Om det t ex är så att MFR satsar
pengar på vissa områden kanske andra
medel och anslag bör prioriteras åt an-
nat håll. Den stora pluralism som finns
i tilldelningen av medicinska forsk-
ningsanslag anser jag i övrigt värdefull.

Pluralismen medför att det totalt sett
blir mer pengar till forskning.

Hade staten drivit universitetssjuk-
husen på egen hand tror jag aldrig att
enskilda landsting skulle satsa så stora
belopp som idag på medicinsk forsk-
ning. I pluralismen ligger också att hu-
vudmännen har ett intresse av bra kva-
litet i vid mening.

Genom att landstingen satsar så
mycket på forskningssidan är det ett sätt
att upprätthålla en bra kvalitet på vår-
den. Men fler medicinska forsknings-
projekt bör spridas utanför universitets-
sjukhusen. 

I södra regionen har vi initierat en
trend åt det hållet genom att mer och
mer satsa på forskningsprojekt som ge-
nomförs på andra lasarett. Man kommer
säkert att få se mer av detta också på
andra håll i riket.

Tveksam till fördelning
När det gäller diskussionen om

ALF-medlen är det tveksamt hur myc-
ket pengar som i realiteten går att om-
fördela till annan forskning. ALF-peng-
arna är en ersättning till landstingen för
den forskning som bedrivs vid fasta in-
stitutioner på universitetssjukhusen.

Pengarna är till stor del ersättning för
lokaler och andra fasta kostnader. Om
någon menar att dessa pengar skall gå
direkt till forskning, då tvingas sjuk-
vårdshuvudmännen börja debitera för
lokalhyror etc och då minskar de totala
ramarna. Landstingen har tyvärr inga
ekonomiska möjligheter att erbjuda
vare sig gratis lokaler eller andra fasta
resurser som den medicinska forsk-
ningen behöver.

Forskningsfrågorna är til syvende og
sidst en statlig angelägenhet, även om
landstingen skjuter till betydande extra
pengar. Bara här i Malmöhus ger lands-
tinget ca 200 miljoner kronor om året
till medicinsk forskning.

Bo Lennholm
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Jan Lindsten.

Bengt Holgersson.


