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Remiss avseende delbetänkande Kvalitet och
säkerhet på apoteksmarknaden (SoU 2017:15)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet vill lämna följande synpunkter.
Avsnitt 6.8.4 — Vetenskapsrådet fördelar medel förforskning inom
farmaci
Vetenskapsrådet vill här förtydliga att beskrivningen av bakgrunden till
att Socialstyrelsen uppdrog till Vetenskapsrådet att fördela
forskningsmedel inom farmaci som kompensation för att Apoteket AB
avvecklades och att det därigenom uppkom en avsaknad av
forskningsverksamhet inom området inte är helt korrekt.
Sedan satsningen startade 2011 har Vetenskapsrådet tillskjutit 6 miljoner
kronor per år från myndighetens forskningsanslag förutom de 4 miljoner
kronor som kommer från Socialstyrelsen. Anledningen till detta var att
Vetenskapsrådet ansåg att det behövdes en mer kraftfull satsning på
vetenskapsområdet. Med denna förstärkning har det varit möjligt att
finansiera så många som 20 forskningsprojekt.
VETENSKAPSRÅDET

Avsnitt 6.8.5 — Samhällsfarmaceutisk forskning
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Vetenskapsrådet håller med om utredningens definition av
samhällsfarmaci som en mångvetenskaplig disciplin som omfattar flera
olika delar såsom epidemiologi, hälsoekonomi, psykologi, filosofi,
sociologi och statistik.
Av den anledningen anser Vetenskapsrådet att forskning i
samhällsfarmaci inte bör ses som ett avgränsat område utan som ett
område som överlappar i stora delar med andra närliggande områden
inom hela det farmaceutiska kunskapsfältet. Allt eftersom forskningen
går framåt är det därför en naturlig utveckling att tidigare
gränsdragningar suddas ut.
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Vetenskapsrådet
Avsnitt 7.2.1 — Forskningsmedel ska fördelas till ämnesområdet
samhällsfarmaci
Vetenskapsrådet delar inte uppfattningen att de 4 miljoner kronor
som i dag disponeras av Vetenskapsrådet för forskning inom
vetenskapsområdet farmaci enbart ska tilldelas samhällsfarmaci.
Farmaci är som påpekas i utredningen ett utpräglat tvärvetenskapligt
område där ett mångvetenskapligt förhållningssätt bör tillämpas.
Vetenskapsrådet vill därför anföra att forskningsstöd till området bör ha
en bred ansats med gränsytor mot förutom medicin även natur-, teknikoch samhällsvetenskap utan för mycket styrning.
Även om Vetenskapsrådet håller med i utredningens slutsats att området
samhällsfarmaci är eftersatt anser Vetenskapsrådet att det är svårt att
fastställa med säkerhet vilken forskning som i slutändan påverkar
apotekens verksamhet och utveckling. Vetenskapsrådet anser vidare att
en alltför avgränsad satsning kan få motsatt effekt och till och med
motverka att forskningen går framåt.
Med tanke på Vetenskapsrådets uppdrag att stödja forskning inom alla
områden och med hög kvalitet är Vetenskapsrådets uppfattning att
Vetenskapsrådet är den myndighet som har bästa förutsättningar att
säkerställa forskningsstöd till vetenskapsområdet farmaci inklusive
samhällsfarmaci även framgent.
Vetenskapsrådet vill också anföra att storleken på stödet å 4 miljoner
kronor per år från Socialstyrelsen inte motsvarar den resursförstärkning
som är nödvändig för att stärka området. Det är också anledningen till att
Vetenskapsrådet har valt att tillskjuta extra medel från det egna anslaget.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Arma Hörnlund och juristen
Victoria Söderqvist, föredragande. I den slutliga handläggningen har
huvudsekreteraren Jan-Ingvar Jönsson och projektledaren Jenny
Skogsberg deltagit.
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