
Strategiskt	  stöd	  för	  integrationen	  av	  Neurokemi	  i	  DBB	  	  
	  
Förslag	  till	  beslut	  
Områdesnämnden	  beslutar	  om	  ett	  strategiskt	  stöd	  på	  20	  Mkr	  för	  integrationen	  av	  
Institutionen	  för	  neurokemi	  i	  Institutionen	  för	  biokemi	  och	  biofysik	  under	  de	  förutsättningar	  
som	  anges	  nedan.	  Medlen	  ska	  under	  en	  femårsperiod	  användas	  för	  att	  bygga	  upp	  
verksamheten	  inom	  neurokemi	  genom	  att	  i	  första	  hand	  genomföra	  en	  extern	  rekrytering	  av	  
en	  internationellt	  framstående	  professor	  i	  neurokemi.	  	  
	  
	  
Förutsättningar	  
Verksamheten	  inom	  Institutionen	  för	  neurokemi	  kommer	  att	  integreras	  i	  DBB	  och	  en	  
professur	  kommer	  att	  utlysas	  i	  neurokemi.	  Denna	  utlysning	  måste	  leda	  till	  en	  riktigt	  stark,	  
internationellt	  framstående,	  verksamhet.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  Områdesnämnden	  är	  
beredd	  att	  bidra	  med	  ett	  substantiellt	  stöd	  för	  att	  åstadkomma	  detta.	  Detta	  är	  särskilt	  viktigt	  
eftersom	  Neurokemi	  kommer	  in	  med	  ett	  betydande	  negativt	  myndighetskapital	  och	  fortsatt	  
går	  med	  underskott	  under	  några	  år.	  Forskningsverksamheten	  inom	  neurokemi	  är	  idag	  
mycket	  liten	  och	  det	  är	  en	  nystart	  av	  neurokemi	  som	  forskningsområde	  det	  är	  fråga	  om.	  En	  
oro	  i	  sammanhanget	  är	  att	  vi	  kan	  ha	  svårt	  att	  rekrytera	  riktigt	  starkt	  eftersom	  vi	  saknar	  en	  
stark	  miljö	  inom	  neurokemi	  att	  rekrytera	  till.	  Vi	  måste	  göra	  vad	  vi	  kan	  för	  att	  motverka	  
denna	  nackdel.	  Viktigt	  i	  rekryteringen	  är	  att	  vi	  visar	  upp	  hela	  den	  potential,	  och	  den	  
neurorelaterade	  molekylära	  verksamhet,	  som	  trots	  allt	  finns	  inom	  SU	  och	  då	  inte	  enbart	  
inom	  DBB.	  Viktiga	  komponenter	  är	  neurorelaterade	  verksamheter	  vid	  MBW	  och	  Zoologiska	  
institutionen	  och	  inte	  minst	  infrastruktursatsningarna	  ECF	  med	  intravitalmikroskopin	  samt	  
SUBIC.	  Vi	  bör	  också	  ta	  hjälp	  av	  starka	  forskare	  utanför	  SU	  och	  be	  dem	  marknadsföra	  
utlysningen	  i	  sina	  nätverk.	  	  Vidare	  bör	  det	  utlysas	  ett	  (biträdande)	  lektorat	  ganska	  snart	  efter	  
rekryteringen	  av	  professorn.	  Det	  måste	  också	  göras	  klart	  att	  en	  framgångsrik	  verksamhet	  
kommer	  att	  kunna	  expandera	  och	  att	  detta	  är	  vårt	  mål.	  För	  att	  ge	  goda	  förutsättningar	  för	  
att	  nystarta	  verksamheten	  i	  neurokemi	  föreslår	  jag	  att	  Områdesnämnden	  bidrar	  med	  20	  Mkr	  
för	  att	  möjliggöra	  rekryteringen	  av	  en	  professor	  och	  en	  biträdande	  lektor.	  En	  förutsättning	  
för	  detta	  stöd	  är	  en	  extern	  rekrytering	  av	  en	  internationellt	  framstående	  professor	  inom	  
neurokemi.	  	  
	  
Jag	  vill	  tro	  att	  det	  kommer	  att	  gå	  att	  rekrytera	  en	  riktigt	  stark	  person	  till	  professuren.	  
Emellertid	  måste	  vi	  vara	  beredda	  på	  att	  så	  inte	  kommer	  att	  vara	  fallet,	  i	  vilket	  fall	  vi	  måste	  
avbryta	  tillsättningen.	  I	  detta	  fall	  utgår	  inte	  de	  20	  miljonerna	  och	  verksamheten	  inom	  
neurokemi	  avvecklas	  i	  takt	  med	  att	  de	  nu	  verksamma	  personerna	  pensioneras,	  slutar	  på	  
annat	  sätt	  eller	  övergår	  till	  annan	  verksamhet.	  Det	  blir	  DBB	  som	  kommer	  att	  ansvara	  för	  
denna	  avveckling.	  Det	  är	  under	  denna	  process	  viktigt	  att	  övertagandet	  av	  neurokemi	  och	  
dess	  avveckling	  inte	  drabbar	  DBB	  ekonomiskt.	  Det	  överskott	  som	  kommer	  att	  genereras	  
efter	  en	  tid	  från	  det	  som	  var	  neurokemis	  budget	  används	  till	  att	  täcka	  de	  underskott	  som	  
neurokemi	  kom	  in	  med	  och	  som	  genereras	  de	  första	  åren.	  När	  avvecklingen	  är	  genomförd	  
och	  kostnaderna	  täckta	  finns	  ca	  18	  Mkr	  i	  anslagsmedel	  (varav	  FUF	  ca	  13	  Mkr	  och	  UGA	  ca	  5	  
Mkr)	  per	  år	  att	  använda	  för	  ny	  verksamhet.	  Enligt	  tidigare	  beslut	  om	  kemis	  UGA-‐andel	  
föreslår	  jag	  att	  UGA-‐utrymmet	  ska	  användas	  inom	  kemi	  (förutsatt	  att	  man	  kan	  ge	  utbildning	  
som	  motsvarar	  detta	  takbelopp).	  FUF-‐medlen	  föreslår	  jag	  fördelas	  så	  att	  DBB	  behåller	  



hälften	  och	  den	  andra	  hälften	  återförs	  till	  fakulteten.	  DBB	  har,	  jämfört	  med	  andra	  
forskningstunga	  institutioner	  inom	  fakulteten,	  en	  alltför	  liten	  anslagsdel	  relativt	  bidragsdelen	  
och	  det	  är	  därför	  motiverat	  att	  öka	  anslagsdelen.	  
	  
Jag	  ser	  ett	  avbrytande	  som	  osannolikt	  men	  beredskap	  för	  det	  måste	  finnas	  och	  det	  är	  
dekanus	  ansvar	  att	  bevaka	  detta	  genom	  att	  följa	  processen	  i	  de	  kritiska	  stegen	  och	  överväga	  
om	  man	  ska	  gå	  vidare	  eller	  inte.	  Det	  gagnar	  inte	  Stockholms	  universitet	  att	  genom	  en	  stor	  
ekonomisk	  satsning	  skapa	  en	  verksamhet	  inom	  neurokemi	  	  som	  inte	  är	  internationellt	  
konkurrenskraftig.	  Det	  är	  då	  bättre	  att	  använda	  medlen	  till	  annan	  verksamhet.	  
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