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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci
Torsdag 10 juni, 2021 kl. 15.30–17.00. Digitalt möte via Zoom

•

Vicerektor Mats Larhed hälsar välkomna, tackar alla för fantastiska insatser
och inleder med att presentera dagens agenda.

•

Rektor Anders Hagfeldt tackar för inbjudan till mötet. Han riktar ett tack
och ett grattis till vetenskapsområde Medfarm från ledningen med anledning
av att forskning och undervisning kunnat bedrivas på ett bra sätt under
perioden med pandemi.
o Rektor börjar med att presentera sig själv och sin karriär från
fysikstudier vid Uppsala universitet via arbeten i Sverige och
utomlands till rektor för Uppsala universitet.
o Några aktuella områden för universitetsledningen just nu:
 Rekrytering och karriärvägar, research assesment
 Tvärvetenskap
 Utmaningsdriven forskning
 Hållbar utveckling
 Vetenskapshistoria/Modern forskning
 Internationalisering
 Samverkan, nätverk: Norden, EU, globalt
 Återgång till campusverksamhet
 Profilområden och excellenscentran
 Förstudie, påverkan av covid-19
 Forskningsinfrastruktur
 KOF 23
 Mål & Strategier, implementeringsfasen
 Samarbete UU och Regionen
 Möte med kommunen, behov av Life Science
 Jubileum 2027, UU 500 år
 Formation av ledningsstruktur inom UU

•

Organisationsnr:
202100-2932

Linnéstiftelsens pristagare 2020 presenterar sig och sin forskning:
o Yumeng Mao – bitr. universitetslektor, institutionen för
immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi
o Xingqi Chen – bitr. universitetslektor, institutionen för immunologi,
genetik och patologi, Molekylära verktyg
o Anzhelika Vorobyeva – forskare, institutionen för immunologi,
genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap
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•

Vicerektor Mats Larhed informerar om arbetet med Vision:Medfarm.
Projektet är nu i implementeringsfasen. Vicerektor är projektledare och
delprojekten har letts av ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson,
dekanus Karin Forsberg Nilsson och dekanus Mathias Hallberg. Mål,
delmål och indikatorer för dessa har tagits fram och nu är det dags för
genomförandet.

•

Nya professorer presenterar sig:
o Mia Ramklint, professor i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen
för neurovetenskap
o Miklós Lipcsey, professor i anestesi och intensivvård, institutionen
för kirurgiska vetenskaper
o Andrew Hooker, professor i farmakometri, institutionen för farmaci
 Andrew Hooker vill gärna dela med sig av presentationen,
som länkas till i anslutning till dessa minnesanteckningar.

•

Vicerektor Mats Larhed avslutar mötet med tack till alla deltagare, önskan
om en fin sommar och att vi ses till hösten.

Antecknat av
Annika Bokström
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