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Karolinska institutets rektor och universitetsdirektör försvarar Novumprofessorn Jan-Åke Gustafssons agerande.
Däremot är de kritiska mot hans jävssituation. Gustafsson har minst fem olika uppdrag kopplade till Karolinska
institutet och börsbolaget Karo Bio där han själv har aktier.

Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg Henriksson säger att hon inte har något emot Jan-Åke Gustafssons
bisysslor.
- Jag har fullt förtroende för Jan-Åke Gustafsson. När det gäller hans sysslor vid Karolinska institutet fullföljer han
dem till stor belåtenhet och han är en av våra främsta forskare, säger hon.
I går berättade DN att Jan-Åke Gustafssons olika roller medfört att han kunnat göra en aktievinst på närmare fem
miljoner kronor när han sålt aktier i Karo Bio.
Jan-Åke Gustafsson är den prefekt, det vill säga institutionschef, som suttit längst på KI. Hans förordnande har
förlängts gång på gång, trots att KI:s interna riktlinjer säger maximalt sex år.
- Det viktigaste är att ha bra chefer för institutionerna. Vi vill ha den bästa chefen helt enkelt, säger Harriet Wallberg
Henriksson.
Hon ser inget problem med Gustafssons roll som aktieägare, styrelserepresentant och konsult i börsbolaget Karo Bio,
samma bolag som har en mycket nära samarbete med Jan-Åke Gustafssons institution på KI.
- KI:s bedömning är att han håller sig till det regelverk vi har. Vi har tittat extra noga på dem som har många
bisysslor; de han rapporterat har godkänts av mig.
Kan det finnas några jävssituationer i alla hans olika roller?
- Det har uppenbarligen framkommit i stiftelsekonstruktionen att det förelegat jävsförhållande. Planen är att detta ska
förändras. Vi ser allvarligt på jävssituationer och har vidtagit åtgärder när det var så uppenbart, säger Harriet
Wallberg Henrikssson.
Karolinska institutets universitetsdirektör Rune Fransson är även styrelseledamot i de landstingsstiftelser som
Jan-Åke Gustafsson kontrollerar.
Enligt Rune Fransson är stiftelserna inte den bästa lösningen för Novum.
- Det är en form för att finansiera forskning inom KI, men det är möjligen en lite otymplig form. Vi diskuterar en
avveckling av dem. Vi vill ha en tydligare ordning där landstinget direkt lägger finansiering till KI, säger han.
Däremot ser Rune Fransson inga problem med den uppdragsforskning som Jan-Åke Gustafsson bedriver.
- Den är principiellt väldigt viktig. Staten vill att vi ska föra ut våra forskningsresultat till kommersiell tillämpning.
Det förutsätter personer som är engagerade i båda världarna. Jag ser att Jan-Åke Gustafsson gör det statssmakterna
vill. Och han är väldigt skicklig på det också.
- Vi tycker att Jan-Åke är en väldigt unik representant, han är väldigt produktiv med att bedriva forskning och
samtidigt vara entreprenör.
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- Det är unikt, det är inte många som har den kapaciteten, säger Rune Fransson.
- Däremot ska jävsfrågan rättas till, det är naturligtvis inte bra. Men det är en formfråga, han har suttit som vd och
prefekt och det ska vi lösa bort. Genom att slussa pengarna direkt till KI så slipper man det, säger han.
Knut Kainz Rognerud
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