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Politiskt bråk om Novumutvärdering

Foto: Arkiv
Ingela Nylund Watz och Chris
Heister.
Den landstingsstödda verksamheten vid Novum ska utvärderas. Detta berättade Ingela Nylund Watz (s) i DN i fredags. Men detta
var ett borgerligt förslag, säger nu Chris Heister (m). Läs mer

Internrevision mot Gustafsson efter DN-artiklar

Internrevisorerna vid Karolinska institutet ska nu göra en granskning av professor Jan-Åke Gustafssons resor och representation.
Läs mer

Foto: Lars Epstein
DN GRANSKAR
Professor bryter mot KI:s regler

Operakällaren och Franska matsalen. Business class och taxi. Trots sparbeting inom sjukvård och forskning bryter professorn och
chefen för forskningscentret Novum Jan-Åke Gustafsson gång på gång mot Karolinska institutets representations- och reseregler
utan att ledningen har några invändningar. Läs mer

Gustafsson sålde patent för en dollar

Chefen för forskningsbyn Novum, professor Jan-Åke Gustafsson, sålde patentet på ER-beta-receptorn till börsbolaget Karo Bio
för en dollar. Samma bolag där han är grundare, styrelseledamot och aktieägare. Eva Enmark, som gjorde upptäckten, har inte fått
någon ersättning. Läs mer

Foto: Knut Kainz Rognerud
Tvingades lämna professorn

DN - Ekonomi - Novum

1 av 8 2014-05-30 15:13



I somras tvingades hon sluta hos professor Jan-Åke Gustafsson efter 18 år. Det var hennes upptäckt av hormonreceptorn ER-beta

som gjorde Gustafsson berömd och rik. Han sålde hennes upptäckt för en dollar och fick flera miljoner tillbaka. Eva Enmark
berättar att hon inte fick någon ersättning och i dag är hon arbetslös. Men hon verkar inte bitter. Läs mer

Gustafsson sålde patent för en dollar. Chefen för forskningsbyn Novum, professor Jan-Åke Gustafsson, sålde... Läs mer

Foto: Arkiv
Jan-Åke
Gustavsson.
Professorn valde själv sina granskare

Professor Jan-Åke Gustafssons forskningsprojekt har utvärderats gång på gång med högsta betyg. Men DN:s granskning visar att
Gustafsson själv valt ut utvärderarna. Bland dem finns vänner och han har upprepade gånger bjudit utvärderarna på exklusiva

middagar. Läs mer

"Forskarna låter sig inte påverkas". Ordförande för de tre landstingsstyrda stiftelser som finansierar Jan-Åke... Läs mer

Professorns upptäckt sågas av toppforskare

Tre oberoende internationella forskningsteam ifrågasätter nu de centrala forskningsresultat professor Jan-Åke Gustafsson hävdar
är korrekta. Läs mer

Karolinskas rektor försvarar projektet. DN har gång på gång
sökt Jan-Åke Gustafsson för... Läs mer

DN avslöjade Gustafssons aktieklipp. DN:s granskning av
professor Jan-Åke Gustafsson inleddes med en serie artiklar...
Läs mer

ANALYS: Gustafsson har visioner och hypoteser men få belägg. Jan-Åke Gustafsson är en extremt flitig forskare... Läs mer

Landstinget i Stockholm ger mer pengar till kontroversiell professor

Landstinget i Stockholm har beslutat öka anslagen till professor Jan-Åke Gustafssons forskning. En forskning som är
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kontroversiell. Läs mer

Foto: Erich Stering
Flygbild över Novum.
Ministern banade väg för professorns klipp

En av Sveriges topp-professorer, Jan-Åke Gustafsson, har gjort en reavinst på cirka fem miljoner kronor när han sålde aktier i
börsbolaget Karo Bio. Företaget har växt fram med hjälp av landstingspengar som kontrolleras av Jan-Åke Gustafsson. Läs mer

KI:s rektor ser inga problem. Karolinska institutets rektor, Harriet Wallberg Henriksson, säger att hon har förtroende... Läs mer

Försvarministern stöttade pojkvännens forskning. Läs mer

Stiftelser som Gustafsson styr fick miljarder av landstinget.
Läs mer

Jan-Åke Gustafssons svar på DN:s frågor. Läs mer

Leni Björklund kommenterar Novum-stiftelserna. Läs mer

Landstinget utvärderar omstridd miljardforskning

För första gången kommer nu landstinget i Stockholm att göra en stor utvärdering av den miljardinsvestering man gjort i
professor Jan-Åke Gustafssons forskning. Läs mer

Goda kontakter har gett Gustafsson ett brett stöd. Jan-Åke Gustafssons politiska kontakter har varit till stor hjälp... Läs mer

Fler artiklar

• KI-chef fick köpa aktier billigt
• Staten är storägare i omstridda Karo Bio
• Gustafsson fick nytt pris i går
• Färdigt läkemedel dröjer minst tre år till
• "Vår forskning har lett till utveckling av läkemedel"
• "DN har inte påstått att forskningen är en bluff"

• Professor vill fixa tung titel till sin ordförande
• Jan-Åke Gustafssons svar på DN:s frågor
• "Jag har bara fått basfakta"
• KI:s rektor försvarar professors bisysslor
• Fortsatta förluster för Karo Bio

Fakta

DN - Ekonomi - Novum

3 av 8 2014-05-30 15:13



Detta har hänt:

Fredagen den 14 oktober
- DN avslöjar att Professor Jan-Åke Gustafsson gjort en reavinst på närmare fem miljoner kronor när han sålde Karo Bio-aktier.
Bolaget har byggts upp med hjälp av Gustafsson och pengar från bland annat landstinget. Läs mer

Ekonomi

• Destination Gotlands vd anhållen
• Storägare i Clas Ohlson köper nöjesparker

• Oftedal tar över i Wedins
• Turbulent på börsen
• Greenpeace stoppar Botnia-bygge i Uruguay
• Alla artiklar

Senaste nytt från Nyhetsbyrån Direkt
15:31TYSKLAND: BÄTTRE UTSIKTER ATT BEHÅLLA KREDITBETYG - S&P
15:31SHB: MICHAEL ZELL BLIR VD FÖR LIV OCH SPP
15:22MEDA: STYRELSELEDAMOT KÖPER AKTIER
15:17SKF: REAVINST FRÅN FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 60 MKR 4 KV 2005
15:16MEDIA: TV3:S REKLAMFÖRSÄLJNING ÖKADE MER ÄN KONKURRENTERNAS
15:15USA: INDUSTRIPRODUKTIONEN STEG 0,6% I DECEMBER
15:12NEW YORK: OLJEPRISET PRESSAR NED USA-TERMINERNA

15:09OMX: NEDSKRIVNING I EDX LONDON GER RESULTATEFFEKT -21 MKR 4KV
14:54AKTIETORGET: FORTSÄTTER SOM AUKTORISERAD MARKNADSPLATS
14:46STRÅLFORS: MORGAN STANLEY MÄKLAR 1,3% AV KAPITALET

Fler Nyheter

Pressmeddelanden
15:30Sveriges Riksbank: Rapport om den internationella bostad...
15:16SHBA: SPP och Handelsbanken Liv får gemensam VD: Handelsbanken kraftsamlar på livmarknaden
15:10SKF: SKF - Positiv påverkan av en reavinst på resultatet ...
15:00OMX: Uppdatering avseende nedskrivning i EDX London
14:30ABN Amro Capital Investment: Motorola to buy Kreatel from...
13:52Ramböll: Ramböll förvärvar Metimur AB i Göteborg

13:48SABO: Idag startar entreprenörtävlingen - Bygg nytt med trä!
13:30Bure Equity: Bure avyttrar sitt innehav i Kreatel
13:21ACOM: A-Com får möjlighet att öka i Trackster
13:06SkyCom: SkyCom genomför riktad emission om 53,5 Mkr.

Fler Pressmeddelanden

Huvudnyheter just nu

Rederidirektör anhållen

EKONOMI. Vd:n för Destination Gotland, Sten-Crister Forsberg anhölls i dag. Han är misstänkt för grovt bedrägeri. Läs mer

Jägare häktad misstänkt för dråp

SVERIGE. Mannen hävdar att
han sköt ihjäl sin kamrat i
jaktstuga i Sibbhult av misstag i

Ryssland och Kina vill inte ha
sanktioner

VÄRLDEN. Varken Ryssland
eller Kina anser att sanktioner är
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oktober. Nu har mannen häktats
misstänkt för dråp. Läs mer

det bästa sättet att att få Iran att
rätta sig efter omvärldens syn på
landets kärnprogram. Läs mer

Klicka 
här! Prenumerera på Dagens Nyheter!

Du får Sveriges ledande morgontidning direkt hem i din brevlåda. Börja prenumerera
nu!

Affärsvärldens Simon Blecher om heta aktier

Kan Volvo tänkas vilja köpa tillbaka Volvo Personvagnar från skuldtygda Ford?, undrar Affärsvärldens börsexpert Simon Blecher

i årets första krönika. Läs mer
Nyheter från Affärsvärlden

• ... och anser sig vara felciterad

• Optionsklipp för Ratos-chefer

• Rekordintresse för ryska banker

Annons:

Börsen 15:36

-1%

Stockholm

Sök i börsen:

Till Börs startsida

Ekonomitipset 2006

Det är åter dags för DN Ekonomis årliga tipstävling. Första pris är en helårsprenumeration på DN. Lycka till! Till frågorna

Konsument

DN Konsument har testat barnvagnar och konstaterar att hög kostnad inte är någon garanti för att vagnen är bra och barnsäker. Läs
mer
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Tester & jämförelser

Här hittar du DN Konsuments tester och jämförelser.

Börs - vinnare

Bolag %

Tripep... +16,92

Fingerprint B... +14,48

HL Display B... +7,22

Till Börs

Fonder - vinnare

Bolag %

Nordea Ryssland... +3,81

Nordea Östeuropafonden... +3,13

INVESCO GT Japan Enterprise
A...

+2,96

Till Börs

Bilbyggarna

Läs DN Ekonomis nya serie om tillvaron för några av världens stora biltillverkare, som slåss mot fallande försäljning och växande
förluster. Läs mer

Din ekonomi

Hon vill spara, han vill konsumera. Då kan det bli slitningar i relationen. Lär känna varandras pengapersonlighet så blir det lättare.
Läs mer

Reklam & Medier

Intresset för beställnings-tv växer. Med en inbyggd hårddisk i digitalboxen eller bredbands-tvn kan tittarna välja vad de vill se, när
de vill se det. Läs mer

Börskrönikor

Problemtyngda skogsföretaget Klippan bör bort från börsen. Företaget har stora problem; varit på randen till konkurs, tappat en
storkund och står sedan länge på börsens obs-lista, skriver DN:s börskrönikör Pia Gripenberg. Läs mer

Världsekonomi

För många gamla EU-kommissionärer har jobbet i Bryssel lett till nya toppositioner. Läs mer

Pensionsskolan
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Examens-dags. Efter fem veckors lektioner är det dags.
Starta provet
Till lektionerna

Arbetsliv

Få startar eget för att bli rik. Vanligare drivkraft är känslan av oberoende. För Lena Lindblom är leksaksbutiken ett sätt att finnas
nära sina barn. Läs mer

Läs mer

Samhällskrönikor

Notan för Irakkriget har ännu inte betalats. De amerikanska skattebetalarna har hittills sluppit undan, eftersom de ökade utgifterna

är lånefinansierade, skriver Johan Schück. Läs mer

Jobb

Mariana Fransson och Mikael Eriksson praktiserade sju veckor på Rörvattnets fjällhotell där ägaren Torbjörn Halvarsson, i mitten,

bland annat lärde dem laga mat av traktens råvaror. Läs mer

Företagsfakta

Här finns information om företag och organisationer i Sverige. Läs mer

Måste sambor försörja varandra?

Läs 
mer

De äktenskapsrättsliga reglerna för gifta gäller inte för sambor. Sambor har ingen inbördes underhållsskyldighet, skriver juristen
Håkan Fälth. Läs mer

Årsredovisningar

Beställ årsredovisningar kostnadsfritt. Läs mer

Webbsupport DN Börs

Behöver du hjälp med DN Börs? Har du frågor, synpunkter eller förslag?

Skriv här

Ekonomi

Chef:
Thorbjörn Spängs

Webbredaktör:
Cristina Gonzalez Pons
Tel: 08-738 15 48
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Övriga redaktionen
Etiska regler

Sök 

DN.se

Internet

Google
Annonsera Prenumerera

Annons:

Kontakta DN
Prenumerera
Ändra adress tillfälligt
Annonsera

Advertise in DN
Om DN & DN.se
Teknisk info
RSS
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