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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci
Torsdag 15 december, 2020 kl 15.30, Universitetshusets sal X




Vicerektor Mats Larhed hälsar välkommen och inleder
-med att tacka alla för storartade insatser och hårt arbete som givit mycket bra
resultat. Några exempel på glädjande händelser:
o

Det nya treåriga arbetsterapeutprogrammet fått full finansiering och
målet är att de första studenterna ska börja hösten 2023.

o

Nya tvärvetenskapliga satsningar har startats med Uppsala
diabetescentrum, WoMHeR, GlobeLife, Centrum för medicinsk humaniora
och samhällsvetenskap och Uppsala antibiotikacentrum har erhållit
fortsatt finansiering från rektor.

o

Vetenskapsområdet har fått god utdelning av externa medel från VR,
KAW, ERC och Cancerfonden.

Fyllnadsval till elektorsförsamlingen – utseende av ny ledamot
Göran Alderborn redogör för valberedningens framtagna förslag att utse Anna
Dimberg som ordinarie ledamot och Taija Mäkinen som hennes personliga
ersättare.
Beslut: att enhälligt utse Anna Dimberg som ordinarie ledamot och Taija Mäkinen
som hennes personliga ersättare.
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Nya professorer presenterade sig och sin forskning
o Taija Mäkinen – Prof. i lymfkärlsbiologi
o Lars Feuk – Prof. i humangenomik och genetisk variation
o Johan Lennartsson – Prof. i farmaceutisk cellbiologi
o Anna Rostedt Punga – Prof. i klinisk neurofysiologi



Utdelning av Region Uppsalas forskningspris 2019
Erik Weiman och Andreas Scheutz
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Erik berättar om bakgrunden till priset. Regionstyrelsen instiftade 2009 ett
forskningspris för patientnära forskning. Andreas bekräftar betydelsen av detta
pris som delades ut till:
Håkan Ahlström, överläkare och professor, får priset för sin forskning om
magnetresonanstomografi.
Rolf Larsson, överläkare och professor, får priset för sin förmåga att genomföra
translationell cancerforskning, från preklinisk forskning till kliniska prövningar och
klinisk rutin.
Peter Nygren, överläkare och professor, får priset för sin forskning om
individanpassad och effektivare cancerbehandling, det som ofta benämns
precisionsmedicin.
Alkistis Skalkidou, överläkare och professor, får priset för sin forskning inom
obstetrik och gynekologi som spänner över epidemiologi, till genetik och
epigenetik.
Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska och docent, får priset för sin lung-, allergi
och sömnforskning vid institutionen för medicinska vetenskaper.


Utdelning av Viking Olov Björk's Scholarship
Bengt Gerdin
Bengt redogör för bakgrunden till priset. Viking Olov Björks stipendium inom
tillämpad biomaterialforskning ska delas ut till en ung forskare vid ett nordiskt
universitet som har visat vetenskapliga färdigheter inom medicinteknik och dess
patienttillämpningar och visat lämplighet för ledarskap inom ämnet.
Forskningsområdet omfattar vävnadsteknik, nanoteknik och biomaterialforskning.
Stipendiet ska användas för att finansiera mottagarens kostnader för en längre
vistelse vid ett högt rankat internationellt forskningsinstitut för att främja nya
internationella samarbeten. 2020 års pris tilldelas: Vivek Anand Manivel
Vivek Anand Manivel försvarade sin avhandling vid Uppsala universitet 2017 om
immunaktivering. Det planerade projektet avser problemet med
tromboinflammation som är en del av värdresponsen på implanterade
biomaterial. Det finns för närvarande ett samarbete med Institutionen för
bioteknik vid University of Tokyo där studierna kommer att genomföras.
Mats Larhed avslutar mötet med att tacka alla deltagare samt arrangörsteamet.

Antecknat av,
Agneta Mattsson
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