
 Pressrelease 

 

GHP | Södra Hamngatan 45 | SE-411 06 Göteborg | Org. nr. 556757-1103   

Tel +46 (0)31 712 53 00 | Fax +46 (0)31 313 13 21 | www.ghp.se 

 

GHP medarbetare har utnämnts till professor i ett 

samarbete mellan Karolinska Institutet och GHP  

 
Eva Kosek som är verksam på GHP Stockholm Spine Center har utsetts till professor i klinisk 
smärtforskning på Karolinska Institutet. Eva kommer även fortsättningsvis att arbeta med 
patienter med smärtproblematik på kliniken och att bedriva en stor del av sin forskning på  
GHP Stockholm Spine Center. 
 
Eva Kosek är specialist i både rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Hon har sedan tidigare delade 
arbetsuppgifter då hon är kliniskt verksam vid GHP Stockholm Spine Center och driver flera 
forskningsprojekt, både på GHP Stockholm Spine Center och Karolinska Institutet (KI). Forskningen 
gäller framförallt mekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten, hur smärtan regleras och hur 
genetiska faktorer påverkar denna reglering. Vidare studeras vilka faktorer som är av betydelse för 
behandlingsutfall vid kirurgi och träning.  
 
Eva har nu utnämnts till professor i klinisk smärtforskning vid KI. Denna professur är delfinansierad av 
GHP i samarbete med KI. Eva kommer även fortsättningsvis att driva forskningsprojekt och behandla 
patienter tillsammans med sina kollegor på GHP Stockholm Spine Center. Målet med forskningen är 
bland annat att skapa en bättre förståelse för olika sorters smärtproblematik och att därigenom bli ännu 
bättre på att behandla framförallt långvarig smärtproblematik. 
 
”För mig fungerar det utmärkt med delade arbetsuppgifter. Att bedriva forskningsprojekt på  
GHP Stockholm Spine Center är oerhört effektivt tack vare intresserade och stöttande kollegor, korta 
beslutsvägar och en ledande verksamhet på ryggproblematik.”, säger Eva Kosek, Professor vid KI och 
överläkare på GHP Stockholm Spine Center. 
 
För GHP innebär detta en möjlighet att utveckla den sortens samarbeten som är framtiden för vården i 
Stockholm. "Vi är väldigt glada för Evas utnämning och vår del i denna forskning. Nu när allt större del 
av vården i SLL bedrivs utanför de offentliga sjukhusen måste vi privata vårdgivare ta vårt ansvar för att 
forskning och utbildning fungerar. Dessutom är det mycket spännande forskning som Eva bedriver och 
som förhoppningsvis kommer att vara till stor nytta för patienter med denna sorts smärtproblematik.”, 
säger Daniel Öhman, VD GHP. 
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För frågor hänvisas till:  
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07 
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, Tel: 0708-55 37 19 
 
 
 
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, 
genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar 
sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas 
och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid 
Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”. 


