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NYHETER: AMS tror på minskad arbetslöshet
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Alla Sveriges Radios lokala
nyheter på en sida.
Lyssna och läs

Alla nyheter på SR:s webb under
det senaste dygnet

AMS tror på minskad
arbetslöshet
Coop Sverige i kris, enligt HUI

Karolinska institutet saknar skyddsrutiner
Det finns inga säkerhetsrutiner för att skydda forskning på
Karolinska institutet. Säkerhetspolisen misstänker att Kina
och andra länder aktivt spionerar och plagierar forskning
från institutet.
Säkerhetsrutiner saknas

Lyssna arkiv
– Där existerar nog fortfarande en viss naivitet eller okunskap
hos forskarna. Det är en helt ny värld vi håller på att glida in i så
i övergångsskedet finns nog en viss risk för att data sprids på ett
för tidigt stadium, säger Jan Åke Gustafsson som är chef för
bland annat centrum för bioteknik.

Danmark vann
handbollslandskamp

”Förbättrad säkerhet”
KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson hävdar att KI därför
förbättrat säkerheten.
– Vi patenterar i större utsträckning och det har fått till följd att
vi har lyft upp säkerhetsaspekten på mycket högre nivå, så jag
tycker att vi har en adekvat säkerhet för den verksamhet som vi
bedriver.
Men när Ekot ber att få läsa de handlingar som beskriver
säkerhetsorgansationen på KI visar det sig att ledningsgruppen
inte kan hitta en enda text om säkerheten.

Finns inga rutiner
Men inte heller prefekterna har några utarbetade rutiner för att
skydda opublicerad och opatenterad forskning.
– Vi har inga speciella rutiner eller säkerhetsföreskrifter på det
sättet, säger Thomas Perlman, prefekt på Cell- och
molekylärbiologi.

Vogues chefredaktör isdrottning portträtterad.
Ny styrelseordförande på
Kungliga Operan i Stockholm

Blåbärsextrakt mot tidigt
åldrande
Rymdspaning mot
hjärnhinneinflammation

Prefekterna Mona Stråhle, Karl Tryggvasson och Tina Dalianis
bekräftar bilden. Det finns ingen utarbetad policy och inga
speciella säkerhetsrutiner. Ekot har varit i kontakt med totalt tio
prefekter på KI:s institutioner, och alla saknar rutiner för att hur
de ska skydda forskningen.
Tidigare på måndagen rapporterade Ekot rapporterat att Säpo
misstänker att staten Kina bedriver ett organiserat spionage mot
KI.

Ny styrelseordförande på
Operan

Bioteknik intressant
Säpo är bland annat intresserad av flera kinesiska gästforskare
på institutet. Men KI är inte det enda universitetet som enligt
Säpo utsätts för organiserat forskningsspionage. De områden där
svensk forskning är framgångsrik är särskilt utsatta, bland annat
bioteknik säger Nils Kärrlander polisöverintendent på Säpo.

Årets filharmoniker utsedda

– Bioteknik är ett område, men det är inte det enda området.

INXS nye sångare troligen
amerikan

Dygnets ekosändningar
Ekots grodor
Lördagsintervjuer
Kvart i fem-arkiv från -96
Dygnets ekonomieko

Under de senaste åren har forskarna på Karolinska institutet, KI,
allt mer börjat ta patent på sin forskning och sammarbeta mer
med företag för att kunna tjäna pengar på sin upptäckter. Det
har också inneburit att risken för företagssspionage har ökat.

Rektorn hävdar i stället att det är institutionscheferna, de så
kallade prefekterna, som har hand om säkerhetsarbetet.
Svenska damerna
VM-semifinalklara

Du behöver Real Player för att
lyssna

Har ni hittat specifika fall där ni kan fastslå att
underrättelsetjänsten är inblandad i att olagligt inhämta
information?

Fugees spelar in ny skiva

– Vi har sett konkreta fall på hur underrättelsetjänster i Sverige
ägnar intresse åt bioteknikverksamhet här.

Ravintolasavuttajat eristetään

På KI ställer sig många frågande till Säpos misstankar om
företagsspionage och att forskningsmaterial stjäls av exempelvis
gästforskare.

Ennätystulvat Pohjois-Suomessa

Flera forskare säger att universiteten måste vara öppna det är

Nyhetsarkiv - dag för dag
Redaktion

Väder i Sverige och världen

Vid 18-tiden på tisdagen
påbörjas nedsläckningen av
Barsebäck 2 för att
anläggningen ska sluta
producera el från midnatt.
P1-morgon ägnade en stor del
av morgonen åt 30-åringen
som går i graven.
Sista dagen på Barsebäck
Avvecklingen tar 20 år

Befrielserörelsen Polisario,
som slåss för ett fritt
Västsahara, hotar återuppta
strider mot ockupationsmakten
Marocko. Västsahara är en av
världens bortglömda
konflikter.
Läs Kerstin Bodells artikel
Ekots utrikesbakgrunder

Möt Ella Niia, nyvald
ordförande för Hotell och
restaurangfacket, HRF. Hon
är en av få kvinnor i
LO-toppen.
Lyssna (cirka 22 minuter)
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ja Tornionjoen varrella

själva grunden för en framgångsrik forskning. Men prefekten Jan
Åke Gustafsson håller med om att säkerheten borde förbättras.
– Det är ett område som skulle behöva genomlysas lite mera.
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utvidgning och EU:s
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Följ Ekots bevakning om Irak
efter valet.
Till Iraksidan

Tillbaka
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Här hittar du nyheter i textform. Klicka på den blå pilen för tidigare
nyheter. Du kan också använda sökrutan till höger för att söka efter
nyheter.
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Nästa vecka

SR om tsunamin
Tidigt på annandag jul
skakades Indiska oceanen av
en mycket kraftig
jordbävning och flodvåg. Följ
SR:s rapportering om
tsunamikatastrofen.
Följ SR:s rapportering
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