LEDARE

Finansiering en förutsättning
för högkvalitativt
forskningsarbete

V

ästerländsk medicin bygger långt på
evidensbaserad kunskap. Ibruktagandet av nya läkemedel och behandlingsformer i patientarbetet är en lång
process som oftast har föregåtts av flera års forskning. En stor del av läkarkåren bedriver
forskning i något skede av sin karriär. Det råder tämligen stora skillnader i forskningsaktiviteten mellan de
olika medicinska specialområdena; inom neurologin
bedrivs rätt aktiv forskning.
Det praktiska forskningsarbetet stöter dock ofta på
många utmaningar längs med vägen. Först och främst
kan det vara svårt att kombinera forskning med det
kliniska arbetet. Att genomföra en studie är en utdragen process och för ett enskilt projekt kan det lätt
ta åratal innan man får ens den första artikeln publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Att få finansiering
kan också vara svårt, i synnerhet i början av studien.
I och med den första publikationen blir det ofta lite
lättare för projektet och den unga forskaren att få finansiering.
Den samhälleliga finansieringen och även finansieringen från olika stiftelser har dock minskat under
den senaste tiden. Detta är en oroande trend eftersom
det i synnerhet inom neurologin ännu finns många
sjukdomar för vilka man inte har lyckats utveckla några effektiva behandlingsformer som skulle påverka
sjukdomsförloppet. Det här kan bara uppnås med
hjälp av ett långsiktigt forskningsarbete och finansiering är en förutsättning för att högkvalitativ forskning
ska kunna genomföras. Själv har jag fått forskningsstipendium för min doktorsavhandling bland annat från
MS-stiftelsen och är tacksam över detta.
För närvarandet medverkar jag i några undersökningar vid PET-centret i Åbo, där man försöker hitta
eventuella nya terapeutiska mål vid progressiv MS.
Det vill säga, för den sjukdomsform där man tills vi-

dare inte har lyckats utveckla något evidensbaserat
läkemedel. I forskningsarbete är den viktigaste motivationsfaktorn just möjligheten till banbrytande
forskning, som med tiden skulle gagna även svårt sjuka människor.
Den viktigaste faktorn för högkvalitativ forskning
är dock alltid den person som undersöks, det vill säga
patienten själv, som frivilligt drar sitt strå till stacken
och offrar sin tid på forskningen. Utan frivilliga patienter som deltar i studierna vore vårt jobb omöjligt.
Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som deltagit
i olika studier.
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