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Pressmeddelande  

Göteborg den 30 september 2020 

Getinge stöttar nyinvigt forskningscenter i Stockholm  

Getinge är en av de branschpartner som står bakom nyskapade AIMES - Center for the 
Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences som invigs idag i Stockholm.  

AIMES är resultatet av ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH). Centrets uppgift är att främja tvärvetenskaplig forskning och hur den kan omvandlas till 
samhällelig nytta. 

− Vi är mycket stolta över att vara en del av AIMES. Projektets tydliga fokus på samhällsnytta 
kommer att generera nya produkter som kan hjälpa medicinska team världen över att rädda fler liv 
samtidigt som de lyfter fram Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och teknik, säger 
Harald Castler, President Life Science vid Getinge.  

Sveriges förstärkta konkurrenskraft är ämnet för Getinges huvudägare Carl Bennets 
inledningsanförande vid invigningen. 

År 2018 undertecknade Getinge en överenskommelse om att stödja centrets verksamhet med 
anslag under tre år. Ett av de inledande forskningsprojekten går ut på att identifiera sätt att minska 
lunginflammation bland patienter som får mekanisk ventilation. 

− Vi är mycket tacksamma över att ha fått Getinge med oss. Deras stöd hjälper oss att skapa de 
långsiktiga vetenskapliga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att säkerställa framsteg för 
tvärvetenskapliga forskare och studenter, säger Agneta Richter-Dahlfors som är professor vid 
Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan samt föreståndare för AIMES. 
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Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge 
sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och 
kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i 
världen och produkterna säljs i över 135 länder. 
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