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bättre resultat, gäller att vända de insti-
tutionsbokslut som har negativ likvidi-
tet till positiv, samt eliminera de ekono-
miska obalanserna vid Institutionen för 
telekommunikationssystem och Akade-
miska verkstaden. 

OMRÅDET FÖR HUMANIORA och teologi 
uppmanas att redovisa en detaljerad plan 
över utvecklingen av antalet anställda 
med en femårig tidsplan. Samt att redo-
visa vad som gjorts för att minska kostna-
derna inom Centrum för teologi, CTR, 
och Språk- och litteraturcentrum, SOL. 

Inom Juridiska fakulteten och det 
konstnärliga området fi nns inte den ty-
pen av problem att universitetsledning-
en tycker att det är befogat med några 
redovisningsuppdrag. Beträff ande Cam-
pus Helsingborg fi nns en tidigare över-
enskommelse och plan för förbättring av 
ekonomin och avskaff ande av negativt 
myndighetskapital.

MARIA LINDH

inte vill använda de tomma lokalerna, så 
räknar fakulteten därför med att få fl yt-
ta dit verksamheter som nu ligger på an-
dra håll. All verksamhet i Lund skulle i så 
fall bli koncentrerad till BMC och Vård-
vetenskapens hus.

Stämningen vid hearingen i Malmö 
var av naturliga skäl dyster. 

– Att fasta lärartjänster skärs ner är en 
nedmontering som sker inför våra ögon, 
klagade en lyssnare, och en annan talade 
om att fakulteten genom nedskärningar-
na ”skjuter sig själv i foten”. 

– Universitetet centralt bör känna en 
åtminstone moralisk skyldighet att kom-
ma fakulteten till hjälp. De har ju fak-
tiskt godkänt underskotten år efter år, 
påpekade fl era talare. 

Men universitetet har inga dolda re-
server. Eventuella pengar till Medicin-
ska fakulteten skulle behöva tas från nå-
gon annan del av verksamheten, svarade 
Bo Ahrén och Ingemar Carlstedt. För att 
kunna få sådana tillskott är fakulteten 
tvingad att visa att man kan prioritera och 
spara, så att den onda cirkeln av ständigt 
ökade skulder bryts en gång för alla.
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NYA SAMBOR. Nu har tekniker, 
naturvetare och medicinare med 
ett gemensamt intresse för can-
cerceller fl yttat ihop i det nya 
D-huset inom BMC i Lund. Sju 
forskargrupper ingår i det nya 
Centrum för translationell can-
cerforskning, även kallat ”Create 
Health”, som fi ck ett stort anslag 
av Stiftelsen för strategisk forsk-
ning förra året.  

De sju grupperna leds av antikropps-
specialisten Carl Borrebaeck (som ock-
så leder hela centret), DNA-chip-spe-
cialisten Åke Borg, proteinforskaren 
så leder hela centret), DNA-chip-spe-
cialisten Åke Borg, proteinforskaren 
så leder hela centret), DNA-chip-spe-

Peter James, nanoforskaren Th omas 
Laurell, bioinformatikern Carsten Pe-
terson, cancerläkaren Carsten Rose 
och tumörbiologen Sven Påhlman. 

De olika grupperna har skilda spe-
cialiteter men ett gemensamt mål: att 
hitta proteinmönster som karaktäri-
serar olika cancerceller. Tanken är att 
man ska kunna låta ett prov från en 
patient möta ett proteinchip som ana-

lyserar proteinerna i provet och ger be-
sked om tumörcellernas karaktär hos 
just denna patient vid just denna tid-
punkt. Med den kunskapen ska läkar-
na kunna ge varje enskild patient den 
behandling som ger bästa möjliga ef-
fekt med minsta möjliga biverkningar 
och minsta möjliga risk för resistens. 

Fem av de sju forskargrupperna 
(alla utom de två  som leds av Carsten 
Rose och Sven Påhlman) ingår också 
i den del av f.d. Swegene som nume-
ra kallas SCIBLU, Swegene Centre 
for Integrative Biology at Lund Uni-
versity. Medan Centrum för transla-
tionell cancerforskning sysslar med 
forskning och teknikutveckling, så är 
SCIBLU delvis en serviceverksamhet 
där de deltagande grupperna kan åta 
sig uppdrag som passar för deras av-
ancerade tekniska utrustning för stu-
dier av proteiner och gener.

Mer info om det nya centret fi nns 
på www.createhealth.lth.se.
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Cancerforskare fl yttar in 
i nya BMC-lokaler
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