Aktuellt

Medicinskt
och tekniskt
samarbete
med Kina
Sista veckan i oktober invigdes
Sino-Swedish Campus vid Fudan
University i Shanghai och SinoSwedish Centre vid Peking University. Det är ett samarbete mellan Chalmers, Kungliga tekniska
högskolan, KTH, Karolinska institutet, KI och de kinesiska universiteten.
❙❙ Hans von Holst, forskningschef vid
Centrum för teknik i vården, CTV, (ett
samarbete mellan KTH, KI och Stockholms läns landsting), lyfter fram fyra
områden för det svensk–kinesiska samarbetet:
• Grundforskning inom teknik och
hälsa.
• Utbildning på olika nivåer och
inom olika fackområden för både kineser och svenskar, särskilt genom
CTVs försorg.
• Internationellt konferensutbyte om
till exempel microchips och hälsa och
bildtekniker.
• Tekniska idéer från forskningen till
näringslivet.
Ramon Wyss, vicerektor för internationella utbildningsfrågor vid KTH, tänker sig att, vad gäller grundforskning
inom teknik och hälsa, kommer Chalmers, KTH och KI att samköra forskningsprojekt inom nanoelektronik och
medicinsk teknologi. Det sker redan
inom mikro-/nanoelektronik där kinesernas tillgång till kraftfulla mikroprocessesorer är väsentligt större än i Sverige. Vad gäller utbildning på olika områden för svenskar och kineser är behoven
olika för respektive land; där kan CTV
skräddarsy utbildningar efter behov
inom respektive område.
Vad gäller att ta forskningen till näringslivet kommer Sino-Swedish Campus att samarbeta med företag inom hälsosektorn.
– Vi kommer att närma oss näringslivet i allmänhet, och inte bara svenskt,
som kan vara relevant för teknisk utbildning och forskning.
Till våren 2006 planeras en workshop kring mikro-/nanoelektronik, berättar Ramon Wyss. Det kommer med
stor sannolikhet även att anordnas en
workshop om teknik och hälsa.
Christina Fagerström
frilansjournalist
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A

tt efterträda Kristina Räf
som chefredaktör på Läkartidningen är ingen lätt uppgift. Med sina mer än 30 år
på tidningen tillhör hon de legendariska redaktörernas gäng.
Efter att ha hjälpt mig över de första svårigheterna som alltid dyker upp
när man är ny på jobbet kliver hon nu
ut i den sörmländska myllan för att
odla sin trädgård på heltid.
Hon lämnar efter sig en tidning som under hennes chefstid
vunnit respekt för sin seriositet
och höga trovärdighet, en redaktion
som i sin genre torde vara en av de
sakkunnigaste i landet och en ny
chefredaktör som ska förvalta detta.
Det är inget tungt arv, men ett uppfordrande. Jag är hedrad, laddad och
ska göra mitt bästa.
Men jag gör det inte ensam. Den ti-

den är förbi när en chef ensam svarade för förvaltningen, om den tiden
någonsin funnits. Redaktionen i sin
helhet är en förutsättning för att vi tillsammans ska bibehålla tidningens status i ett medieklimat som blivit allt ytligare, där tidskrifter som Läkartidningen blivit allt färre och de ideal tidningen står för sällsynta.
I sin sista ledarkommentar skrev
Kristina Räf att konkurrensen om läsarnas intresse kommer att hårdna och
att det är viktigt att LT ytterligare vässar formen.
Och det är det vi håller på med just
nu. Det arbetas intensivt på att ge tidningen ett nytt utseende inför nästa år
när LT blir medlemstidning fullt ut
och når alla Läkarförbundets medlemmar. En upplageökning med 50 procent – från 26 000 till 40 000 ex.
Tidningsdesigner John Bark hjälper

oss med en ny form. Några av de förslag till uppslag och omslag vi arbetar
med just nu kan ni se på bilderna här
intill.
Vid Riksstämman i månadsskiftet
november–december kan ni komma
och få en förhandstitt på vad vi kommer att presentera i skarpt läge i nr 1
den andra veckan i januari. Välkomna
in i vår monter.
Den ändrade formen är det första
som kommer att märkas i den nya modellen av Läkartidningen. Men vår
tydligare roll som medlemstidning

ställer även andra krav på oss. Tidningen ska även i fortsättningen vara
landets ledande tidskrift för medicinsk
vetenskap. Men vi ska också skildra livet som läkare – etiskt, moraliskt, karriärmässigt och inte minst i ett ledarskapsperspektiv. Och vi vill vara det
självklara debattorganet i medicinska
och vårdpolitiska frågor.
Det kommer också att märkas i Läkartidningen under 2006.

Jonas Hultkvist
chefredaktör och ansvarig utgivare
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