Det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer köper Pharmacia.
Därmed får Pfizer, som redan är
världens största företag inom läkemedelsbranschen, 11 procent
av världsmarknaden. Men det är
oklart vilka effekter affären kan få
på den svenska läkemedelsforskningen.
❙❙ Claes Wahlestedt är professor och
prefekt för Centrum för genomik och
bioinformatik på Karolinska institutet
(KI). Han beskriver sin arbetsplats som
en av de få forskningsutlöpare som fortfarande finns från Pharmacia i Sverige.
På Centrum för genomik och bioinformatik finns cirka 150 forskare, och
centrumet finansieras till hälften av
Pharmacia. Claes Wahlestedt ser det
som ganska otroligt att kontraktet med
Pharmacia skulle förändras den närmaste femårsperioden oavsett affären med
Pfizer. Även på längre sikt är han optimistisk.
– Jag tror att Pfizer förstår att Sverige
är rätt bra på forskning trots allt. Men,
det är klart att man ändå jämförs med
toppuniversiteten i USA.
Forskningen »späds ut«

Däremot tror han att Pfizers köp av
Pharmacia kan innebära att den svenska
läkemedelsforskningen »späds ut« generellt.
– Pharmacia har haft väldigt lite
svensk forskning redan som det var innan, och det blir ännu mindre i och med
den här affären. Även om man behåller
den forskning som Pharmacia idag har i
Sverige blir det ju procentuellt sett

mindre, och Sveriges inflytande kanske
sjunker ytterligare.
– Redan före den här affären har mycket av forskningen flyttat utomlands,
och ingen har reagerat på det, säger
Claes Wahlestedt.
Pharmacia inte svenskt i USA

Det håller Carl Johan Sundberg, docent
i fysiologi vid KI, investment manager
på Karolinska Investment Fund och medicinsk redaktör på Läkartidningen, med
om.
– Det här har redan skett. I och med
Pharmacia–Upjohn-affären för sju år sedan började Pharmacias uttåg från Sverige, säger Carl Johan Sundberg.
Däremot tror han inte att den aktuella
affären får någon ytterligare inverkan på
den svenska läkemedelsforskningen.
– Sverige har en väldigt bra läkemedelsforskning som alltmer sker i AstraZenecas och de mellanstora och mindre bioteknikbolagens regi. Pharmacia
har lämnat efter sig en stor skara forskare och en stor aktivitet på Biovitrum (det
från Pharmacia numera avknoppade och
självständiga svenska forsknings- och
utvecklingsbolaget, red:s anm).
Carl Johan Sundberg är tveksam till
att ens kalla Pharmacia för ett svensk företag.
– Ja, det har varit det och vi vill gärna
tänka på det som ett svenskt bolag, och
det finns på Stockholmsbörsen. Men det
finns ingen i USA som kallar Pharmacia
ett svenskt företag. Så affären kan nog
inte få så stor inverkan på den svenska
forskningen.
Sara Hedbäck

Ronden/Läkartidningen läkarnas populäraste vårdsajt
❙❙ Ronden/Läkartidningen är Sveriges
mest besökta vårdsajt. Det visar en
Temo-undersökning som tidningen Primärvårdens Nyheter har låtit göra bland
500 svenska allmänläkare.
Av de 265 allmänläkare som svarade
på enkäten uppgav 63 procent att de besöker Ronden/Läkartidningen minst någon gång per kvartal. Motsvarande siffra för det egna landstingets hemsida, den
näst mest besökta, var 58 procent, och 51
procent för trean Fass hemsida.
Emellertid hade både det egna landstingets hemsida och Fass fler frekventa
besökare än Ronden/Läkartidningen.
Nästan 20 procent uppgav att de besökte det egna landstingets hemsida dagligen, mot endast några få procent som beLäkartidningen ❙ Nr 30–31 ❙ 2002 ❙ Volym 99

sökte Ronden/Läkartidningen varje dag.
Primärvårdens Nyheter uppger att en
förklaring till den höga besöksfrekvensen på det egna landstingets hemsida
skulle kunna vara att många har den som
automatisk startsida.
17 procent av de svarande allmänläkarna uppgav att de då och då surfar in
på Läkarportalen. Det får betraktas som
en mycket hög siffra då denna sajt var inlagd i undersökningen som en slamkrypare och alltså inte existerar.
Nästan hälften av allmänläkarna uppgav att de använder Internet för att söka
nyheter om sjukvården ett par tre gånger
i månaden eller oftare. Ännu fler, 58 procent, uppgav att de använder Internet för
att söka medicinska faktadokument. (LT)

I luren: Georg Klein

Hallå, vad ska du
prata om i ditt
sommarprogram?
❙❙ Georg Klein, professor vid mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum
på Karolinska institutet, är värd för radioprogrammet Sommar på tisdag.
Georg Klein har ofta varit intervjuad i
till exempel Vetenskapsradion
och deltagit i Filosofiska rummet.
Vad tänkte
du när sommarredaktionen kontaktade dig?

– Aldrig i livet, tänkte jag.
Men medan jag Georg Klein sommarhöll på och dik- pratar den 30 juli.
tera ett nej så
blev det ja. Det händer mig faktiskt ganska ofta.
Vad ska du prata om?

– Jag ska inte tala om forskning, inte
om medicin, inte om biologi och inte om
böckerna jag har skrivit.
– Jag ska försöka att beskriva lite av
min personliga historia genom musik.
Jag börjar med ett musikstycke som jag
minns från min barndom i Ungern, och
sedan går jag igenom olika faser av mitt
liv kopplat till musiken. Främst ska jag
spela vad som brukar kallas för klassisk
musik.
Blir det några särskilda hållpunkter i livet du kommer att berätta om?

– Det blir mer som olika öar där man
landar. Förintelsen är en sådan ö. Personliga relationer, kärlek … allt det där
knyter an till musiken.
– Men det finns också en lite annorlunda del i programmet som har att göra
med vad som hände under båtresan när
jag kom till Sverige 1947. Det som hände då fick plötsligt en konsekvens 1989.
Blir det direktsändning?

– Nej. I början hade jag inte den blekaste aning om vad jag skulle tala om,
och då kan jag ju inte säga att vi ska direktsända, dessutom hade jag ingen
aning om hur mycket tid musiken tar, det
måste ju timas väldigt exakt och det vill
jag inte göra direkt. På det här sättet vet
jag hur det kommer att bli.
»Sommar« sänds varje dag hela sommaren klockan 13.05–14.30 i P1.
Sara Hedbäck
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