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För första gången kommer nu landstinget i Stockholm att göra en stor utvärdering av den miljardinsvestering man
gjort i professor Jan-Åke Gustafssons forskning.

Landstinget ska även ta upp frågan om Gustafssons chefsställning.
Efter DN:s granskning av professor Jan-Åke Gustafsson och forskningen vid forskarbyn Novum i Huddinge beslöt
landstingsfullmäktige i tisdags att genomföra en stor utvärdering av projektet. Utvärderingen ska vara klar till
sommaren 2006.
Hittills har Stockholms läns landsting investerat runt 1,5 miljarder kronor i forskningen. Landstingsrådet Ingela
Nylund Watz säger att Gustafsson är en "omdiskuterad forskare" men att han har varit en oerhört betydelsefull
drivkraft.
- Vi ska utvärdera resultaten, både forskningsmässigt men också näringslivsmässigt, säger finanslandstingsrådet
Ingela Nylund Watz.
Varför dröjde det 20 år?
- Jag kan inte svara på vad som gjorts tidigare år. Det får andra ta ansvar för, säger hon.
När verksamheten startade sade man att satsningen på Novum skulle vara begränsad och att näringslivet
skulle ta över. Ändå fortsatte utbetalningarna.
- Det har funnits en djup enighet om ett långsiktigt åtagande men vi ska nu utvärdera resultaten.
Landstinget har för flera år sedan fattat beslut om att staten ska ta över. Varför sker inte det?
- Det är rimligt när vi gör utvärderingen att vi för ett resonemang med staten om dess ansvar. Det är klart att
landstinget inte i onödan ska bära kostnader som rimligen är ett statligt åtagande. Arbetsfördelningen är att vi ska
satsa på den kliniska forskningen och staten på den prekliniska, den tidiga forskningen. När det gäller Novum är
frågan om vad som är klinisk respektive preklinisk forskning inte helt enkel att svara på. Vi måste göra den
utvärderingen på ett ömsint sätt, säger Ingela Nylund Watz.
Hur kommer det sig att ni då satsat på preklinisk forskning under alla år?
- Jag kan inte svara på det eftersom jag inte var i ansvarig ställning då.
Tanken var att många företag skulle blomma kring Novum. Det blev inte så många. Ett av de få stora som
knöts till Novum är Karo Bio där Gustafsson har starka intressen.
- Det är klart man hade önskat att det vore betydligt fler.
Jan-Åke Gustafsson sålde forskningsfyndet ER-beta för en dollar till Karo Bio. Ett fynd som gjordes med
forskning finansierad till stor del av landstinget. Ska landstinget finansiera grundforskning i ett kommersiellt
börsbolag?
- Jag måste få analysera om det förhåller sig så. Om det förhåller sig på det sättet finns det problem med det.
Vilken kontroll har ni över pengarna till Novum?
- Vi har insyn via våra relationer med KI.
Efter årsskiftet omorganiseras de tre landstingsstiftelser som finansierat Novum. I stället ersätts konstruktionen med
ett centrum. Tanken har varit att Gustafsson ska bli chef för det nya centrumet. Men enligt Ingela Nylund Watz är
detta inte självklart.
- På vilket sätt han kommer att vara engagerad i framtiden kommer vi naturligtvis att diskutera med KI den närmaste
tiden, säger hon.
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