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Till minne av Per Bjurulf
Professor
emeritus
Per
Bjurulf
har avlidit vid 79 års ålder. Hans
närmaste är hustrun Carin och fyra barn.
Det är med sorg Linköpings universitet tagit emot beskedet att professor emeritus
Per Bjurulf avlidit efter en längre tids sjukdom. Per Bjurulf kom till den dåvarande
universitetsfilialen i Linköping 1969 som
den förste professorn i socialmedicin. Redan under sin inledande tid vid fakulteten
engagerade han sig i uppbyggnaden av
infrastruktur för forskning och undervisning. Pers administrativa skicklighet gav
honom ett antal uppdrag. Mellan 1969
och 1973 var han utbildningsnämndens
ordförande och samtidigt prodekanus.
I början av 1980-talet var han en av ledarna bakom Hälsouniversitetet (HU)
som stod färdigt 1986 med en integrerad,
problembaserad vårdyrkesutbildning. Per var under HUs uppbyggnad linjenämndsordförande 1980 till 1984 samt dekanus 1987 till 1991.
Per var pionjär inom svensk socialmedicin och hade ett brett forskningsintresse som
präglades av talesättet ”låt många blommor blomma”. Per visade vägen för socialmedicin in i det nya millenniet genom att tidigt våga korsa traditionella disciplingränser
och förena epidemiologisk forskning med forskning på individnivå. Han handledde ett
tjugotal forskarstuderande med skilda yrkesbakgrunder, från sjuksköterskor och socionomer till läkare och psykologer, till doktorsexamen. Tio av hans doktorander är idag
professorer. Genom innovativ utveckling av epidemiologisk metodik etablerade han
under tiden fram till sin pension 1997 den vetenskapliga grunden för dagens svenska
epidemiologiska sjukförsäkringsforskning, vilket även starkt bidrog till att Rikscentrum
för Arbetslivsinriktad Rehabilitering 1998 förlades till Linköping.
Per hade ett stort internationellt intresse och var drivande då HU blev fullständig medlem i världsnätverket Towards Unity for Health och initiativtagare till samarbetet med
Moi University, Kenya, som startat läkar- och sjuksköterskeutbildning med HU som
modell. Per var med sitt glasklara intellekt och engagemang en förebild som akademisk
ledare och en uppskattad kollega.
Mats Hammar
Inger Sandström
Toomas Timpka
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