
Tre kandidater till ny rektor för
Karolinska institutet återstod då
KIs nomineringsförsamling träf-
fades sent på tisdag eftermiddag
13 maj (efter denna tidnings
pressläggning) för att enas om
en huvudkandidat. 

❙ ❙ De tre återstående kandidaterna var
professor Harriet Wallberg-Henriksson,
huvudsekreterare i ämnesrådet medicin
på Vetenskapsrådet och tidigare bland
annat dekanus för forskningen vid KI,
professor Staffan Normark, professor
vid mikrobiologiskt och tumörbiolo-
giskt centrum vid KI liksom VD på Stif-
telsen för strategisk forskning, samt pro-
fessor Sten Lindahl, institutionen för 
kirurgisk vetenskap vid KI och vice ord-
förande i nobelkommittén för fysiologi
eller medicin.

Nomineringsförsamlingens förslag
ska på fredag denna vecka läggas fram
inför KIs styrelse, konsistorium, för be-
slut. Nomineringsförsamlingen leds av
Berit Löfstedt, som även är ordförande i

konsistoriet. Dessut-
om är ytterligare en le-
damot i nominerings-
församlingen, Marga-
reta af Ugglas, leda-
mot i konsistoriet. Det
talar för att ett enigt
beslut i nominerings-
församlingen vinner
gehör även i konsisto-
riet. 

Det är regeringen
som slutgiltigt beslu-
tar om ny rektor vid
KI, ett beslut som för-
modligen kommer re-
lativt snart, då den nye
rektorn tillträder tjäns-
ten redan 1 juli i år. 

Läs om nominer-
ingsförsamlingens och
konsistoriets beslut på
Läkartidningens hem-
sida: www.lakartid-
ningen.se (LT)
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Karolinska institutet
får ny rektor

Primärvården 
i Örebro får nytt 
forskningscentrum

❙ ❙ Primärvården i Örebro har fått ett all-
mänmedicinskt forskningscentrum. 

Syftet är flerfaldigt: att få igång
forskning i primärvården, att föra ut evi-
densbaserad forskning och SBU-rappor-
ter samt att handleda läkarstudenter från
Linköping, AT- och ST-läkare. Centret
omfattar nio personer som delar på drygt
fem heltidstjänster.

Forskningen är tänkt att resultera i in-
ternationella publikationer, och till skill-
nad från allmänmedicinska centrum i
andra landsting som i likhet med Örebro
saknar medicinsk fakultet kan doktoran-
der registreras direkt vid centret, efter-
som det leds av en professor i allmän-
medicin, Peter Engfeldt. Centret kan ses
som ett led i Örebro universitets strävan
att få bedriva egen läkarutbildning eller
åtminstone den kliniska delen av utbild-
ningen. 

Bland områden för pågående och
kommande forskning kan nämnas: dia-
betes, sjukskrivningspraxis, lunginflam-
mation och motionens betydelse för
komplikationer vid förlossning. (LT)
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