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Karolinska Institutet är ett av världens mest framgångsrika och högst rankade medicinsk universitet.
Vid KI bedrivs världsledande forskning och utbildning av hög kvalitet och här finns alla förutsättningar
för att fortsätta befinna sig i framkanten av det medicinska fältet. Det skulle vara en stor ära om jag
fick förtroendet att vara med och leda KI in i framtiden.
Jag har under lång tid haft ledande positioner inom akademin som prefekt vid institutionen för
medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet (UU) (en av de största kliniska institutionerna), dekan
för medicinska fakulteten, UU, och ställföreträdande vice-rektor för vetenskapsområdet medicin och
farmaci, UU. Jag har också varit engagerad inom forskarutbildning och grundutbildning där jag t ex
varit ordförande för läkarprogrammets programkommitté. Dessutom har jag stor erfarenhet av att
arbeta med forskningsrelaterade frågor som forskargruppsledare inom neuroendokrina tumörer med
gott internationellt rykte, vilket lett till att jag är vald till ordförande för European Neuroendocrine
Tumor Society. Jag har varit vetenskaplig sekreterare i etikkommittén i Uppsala och därefter som
suppleant med ständig närvarorätt i den nyinrättade centrala etikprövningsnämnden. Jag har varit
ordförande för EIT-hälsas Uppsala styrelse med engagemang för nyttiggörande av forskning i
näringsliv och utbildning, är ordförande för Biobank Sverige och ledamot i Genomic Medicine
Swedens styrelse. Jag har under de senaste 8 åren varit mycket engagerad i SciLifeLab och är sedan 2
år Uppsalas integration director. För mig är det viktigt att SciLifeLab fortsätter utvecklas som en
nationell forskningsinfrastruktur och har ett nära samarbete med Wallenberg-satsningen Data Driven
Life Science. Båda satsningarna är av mycket stor vikt för svensk medicinsk forskning. I linje med
detta är rekrytering av nya forskare på alla nivåer (från doktorand till professor) en förutsättning för
en sådan positiv utveckling och jag har som dekan varit mycket engagerad i rekrytering av lärare
inom den medicinska fakulteten, inklusive SciLifeLab fellows. Extern rekrytering av lärare till fasta
tjänster medför förnyelse och utveckling och är av stor vikt för ett internationellt ledande universitet
som KI. Här kan jag bidra med mina erfarenheter av rekrytering, både nationellt och internationellt.
Mina många ledningsuppdrag gett mig en stor erfarenhet av att medverka i och utöva ledarskap i
akademiska sammanhang, något som jag är övertygad om kommer att vara till nytta om jag skulle bli
vald till rektor för KI. Som ledare är jag inlyssnande, tydlig, rak och ansvarstagande. Jag är inte rädd
för att fatta beslut, ibland svåra och obekväma, men vill göra det först efter att ha satt mig in i frågan
och låtit alla komma till tals. Jag är van vid att driva frågor framåt och ger inte upp utan har tålamod
att föra saker i mål. För mig är det viktigt att kunna förklara varför förändringar måste genomföras
och jag tror på att engagera institutionerna i sådant arbete.
Även om KI är Sveriges högst raknade universitet så finns det stora utmaningar inför framtiden. Som
rektor vill jag skapa de allra bästa förutsättningar för alla att bedriva sin verksamhet och skapa ett
hållbart arbetsliv. För att åstadkomma det vill jag gemensamt med övriga förtroendevalda arbeta
med institutionerna och deras prefekter för att lösa de problem som finns. Viktigt för mig är att skapa
en förtroendefull atmosfär där man genom gemensamt arbete hittar de bästa lösningarna. För mig är
det viktigt att alla är enade om att forskning och undervisning sker på institutionerna och att
universitetsledningen ska arbeta för att verksamheten där ska kunna bedrivas så bra som möjligt.
Men, för att det ska fungera måste alla ta ett gemensamt ansvar för helheten och jag hoppas kunna
bidra med att skapa en känsla av samhörighet där alla arbetar tillsammans för KIs bästa.

Vid KI bedrivs världsledande medicinsk forskning och den kliniska och transnationella forskningen kan
inte ske utan ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Region Stockholm.
Dessutom behövs ett brett nationellt och internationellt samarbete samt en förståelse för
universitets förhållande som myndighet och vad som följer av detta, samt en förståelse för relationen
till den politiska sfären. Med mitt stora kontaktnät inom landet vill jag bidra till att utöka samarbetet
med sjukvården, övriga universitet i landet samt näringsliv. KI ska också fortsätta vara en attraktiv
samarbetspartner för internationella universitet genom att odla de kontakter som redan finns
upparbetade och skapa nya noga utvalda sådana. De allra flesta av dagens medicinska utmaningar är
internationella och jag vill verka för att KI ska vara en självklar part i arbetet för att adressera dessa
och finna lösningar.
Samarbetet med Karolinska universitetssjukhuset och Region Stockholm är en mycket viktig fråga där
jag vill arbeta för att skapa goda förutsättningar för förenade befattningar inom alla yrkesgrupper.
För mig är det en fråga om kvalitet att lärare inom alla yrkesutbildningar har en god inblick i den
kliniska verksamhet som man utbildar blivande kollegor till. Därmed behöver man också har en del av
sin tjänst i kliniknära verksamhet. Den kliniska utbildningen och forskningen är viktiga delar av KI men
också viktiga för Karolinska universitetssjukhusets utveckling som ett av världens ledande
universitetssjukhus Mitt mål är att skapa ett ännu närmare samarbete med sjukvården så att
förutsättningarna för att bedriva båda verksamheterna utvecklas på ett positivt sätt.
All utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå ska bedrivas med högsta kvalitet, har
man läst vid KI ska man vetat att man är redo för ett kommande yrkesliv. Utbildningen ska ligga i
framkant och vara internationellt gångbar. Det innebär att förutsättningarna för de som undervisar
och bedriver pedagogisk utveckling måste medge utveckling av nya metoder och deltagande i
forskning. KI bör också bidra till att skapa en hållbar utveckling i samhället i stort. Detta kan ske
genom förändrade mötesvanor, undervisning i hållbar utveckling för våra studenter men framför allt
genom högkvalitativ forskning som leder till bättre hälsa för väldens befolkning.
Men, viktigast av allt, om jag blir vald till rektor vid KI vill jag tillsammans med alla medarbetare och
studenter skapa en känsla av stolthet och glädje över att vara verksam vid KI. Detta, kopplat till en
känsla av ansvar för en positiv, inkluderande och framåtsiktande stämning ska känneteckna alla som
är verksamma vid institutet.

