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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci
Tisdag 16 september, 2021 kl 15.30–17.00. Digitalt möte via Zoom



Inledning
Vicerektor Mats Larhed hälsar välkommen och inleder mötet



Aktuellt vid vetenskapsområdet
Covid 19 -Tony Hansson.
Enligt föreståndare vid respektive campus sammanfattas det att studenterna har
skött sig bra vid terminsstart och medarbetare återgår till arbetsplatser gradvis
under oktober månad.
Ny ledningsstruktur vid UU - Mats Larhed
Ledningsgrupp som består av:
Rektor Anders Hagfeldt
Prorektor Coco Norén
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Vicerektor Tora Holmberg
Vicerektor Mats Larhed
Vicerektor Johan Tysk
Nytt ledningsråd som består av:
Rektor Anders Hagfeldt
Prorektor Coco Norén
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Vicerektor Tora Holmberg
Vicerektor Mats Larhed
Vicerektor Johan Tysk
Planeringsdirektör Daniel Gillberg
Kommunikationsdirektör Pernilla Björk
Kanslichef för HumSam Johan Lundborg
Kanslichef för MedFarm Tony Hanson
Kanslichef för TekNat Måns Östring
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Akademiombudsman för juridiska avdelningen Per Abrahamsson
Samt studentrepresentanter för Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och
naturvetarkår och Doktorandnämnden, Uppsala studentkår.
De strategiska råden:
De fem strategiska råden är grupper som har inrättats av rektor. Råden har en
rådgivande funktion och ska vara ett forum för diskussion av
universitetsgemensamma och gränsöverskridande frågor med
universitetsledningen. Rådet för lika villkor leds av ett rektorsråd, övriga
strategiska råd leds av rektor eller annan ordförande som är utsedd av rektor.
Rådet för forskning
Rådet för internationalisering
Rådet för lika villkor
Rådet för samverkan
Rådet för utbildning
Det finns också två rektorsråd utan rådgivande församling.
Rektorsråd för forskningsinfrastruktur
Rektorsråd för god forskningssed
De strategiska rådens sammansättning
De strategiska råden (grupperna) består av personer som är utsedda av
vetenskapsområden, universitetsförvaltning respektive studentkårer. Olika
avdelningar inom universitetsförvaltningen ger administrativt och sakkunnigt
stöd. För ytterligare information https://uu.se/om-uu/organisation-styrning/
Nämnd för forskningsinfrastruktur
Nämnden för forskningsinfrastruktur ska verka för att strategiarbete och
processer för prioritering inom forskningsinfrastruktur ska stärkas och öka
utnyttjandet av befintlig forskningsinfrastruktur.
Rektors prioriteringar:
Rankingsfrågor och hållbar utveckling.
ALF-utvärdering och KoF23 – Karin Forsberg-Nilsson
ALF utvärderingen planerad för 2021 uppskjuten på grund av pandemin. Avser
Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet definierat som
den forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som
mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad
hälsa. De tre panelerna som utses av VR ska bedöma den vetenskapliga kvaliteten
av utvalda artiklar och dessas kliniska nytta, samhällsnyttan av den kliniska
forskningen bland annat beskriven i tre olika ”cases” samt den kliniska
forskningens förutsättningar ibland annat infrastrukturer och karriärsystem. Hela
vetenskapsområdet behöver involveras i genomförandet.
KoF23 - kvalitet och förnyelse
I slutet av mars beslutade rektor att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en
förstudie inför en kommande forskningsutvärdering. Arbetsgruppen är nu utsedd
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och ordförande är Johan Palme, professor i statskunskap. Från Medfarm deltar
dekanerna Karin Forsberg-Nilsson och Mathias Hallberg som gärna tar emot
tankar och idéer kring detta.
NCK (Nationellt Center för Kvinnofrid), Comprehensive Cancer center och
Precisionsmedicinsk centrum – Eva Tiensuu Janson
NCK
Pågående organisationsförändring. Tidigare föreståndare Gun Heimer har gått i
pension. T. f. föreståndare är Agneta Skoog Svanberg. Under arbetets gång har
det framkommit svårigheter med att organisationsmässigt befinnas direkt under
rektor, en flytt in under Medfarm är på förslag och arbete med att ta fram en
instruktion pågår. En ny tf. föreståndare kommer att utses. Medel har tilldelats
från rektor för att tillsätta en professur inom området.
Precisionsmedicin
Vinnova anslår 96 miljoner kr för att fortsätta bygga upp strukturen kring
Genomic Medicin Sweden (GMS). Ett precisionsmedicinskt centrum i Uppsala är
under uppbyggnad och utgår från redan befintligt samarbete mellan Akademiska
sjukhuset, Uppsala universitet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
Faciliteten ”Clinical Genomics Uppsala” inom SciLifeLab, utgör grunden för detta
samarbete men även andra delar som molekylär patologi och farmakogenomik
ingår.
Comprehensive cancer center (CCC):
Är ett europeiskt initiativ genom organisationen OECI (Organisation of European
Cancer Instituts) som har funnits sedan 2008. Denna organisation ackrediterar
cancerbehandlingscentra för att säkerställa högsta kvalitet inom allt från
bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning,
undervisning och utbildning. Ett fåtal institutioner i Europa uppfyller dessa högt
ställda kvalitetskrav som innebär ett helhetsansvar för den teambaserade
cancervården. Uppsala planerar att ansöka om CCC status och förberedande
arbete pågår. Det tar minst 18 månader för att bli ackrediterad från det att man
bestämmer sig för att ansöka.
Profilområden – Mats Larhed
Regeringen lanserade i slutet av förra året ett förslag att identifiera profilområden
för alla lärosäten. UU har många starka områden. Profilområden är dock en fråga
som departementet troligen inte kommer att prioritera under närtid. Flera andra
lärosäten har dock börjat arbeta med dessa frågor även om det för närvarande
inte är ett tidsbestämt uppdrag. Rektor återkommer i frågan.
Forskningsinfrastruktur – Karl Michaëlsson
Rapport från den nybildade universitetsövergripande Nämnden för
forskningsinfrastruktur. Nämnden skall bidra till att utveckla det interna
strategiarbetet och prioritera resursfördelning. Ledamöterna i nämnden utses av
rektor, två ledamöter per vetenskapsområde samt universitetsdirektören,
överbibliotekarien och två studenter. Karl Michaëlsson och Ola Söderberg
representerar Medfarm.
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Utredningen av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur
utförd av Tobias Krantz har överlämnats till regeringen. En ytterligare beredning
behövs i dagsläget.
Glädjande besked gällande utredning om känsliga data, ett arbete som pågått
under flera års tid. Nu kan data placeras och kryptering kommer att bli tillgänglig.
Prodekan Michaëlsson redogör för Vetenskapsrådets process för inventering av
nya forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Behovsinventering genomförd
under våren och sommaren. Fyra nya potentiella strukturer ska presenteras från
UU. Beslut om nya medel för forskningsinfrastruktur tas torsdag 23 september,
och gäller för 2023-2025.
Det finns oklarheter kring fortsatt verksamhet vid SNIC (Swedish national
infrastructure for computing). UU har haft ansvar sedan 2012, frågan nu är om
det blir fortsatt förtroende. Oklart i nuläget hur frågan ska lösas.


Nya professorer presenterade sig och sin forskning
Mark Lubberink – professor i molekylära avbildningens fysik
Ola Spjuth – professor i farmaceutisk bioinformatik
Patrick Micke – professor i translationell tumörpatologi
Eva Kosek - professor i klinisk smärtforskning



Hedersdoktorer
Karin Forsberg-Nilsson, Mathias Hallberg
På grund av pandemirestriktioner har Medfarm beslutat att inte promovera
hedersdoktorer i år. Fundera på nomineringar till nästa år.



Region Uppsalas forskningspris 2020
Erik Weiman och Andreas Muranyi Scheutz
Bakgrund till priset - Regionstyrelsen instiftade 2009 ett forskningspris för
patientnära forskning. Fyra priser om vardera 10 000 kronor delas ut. Prefekter
med ansvar för kliniska områden nominerar kandidater. En arbetsgrupp med
representanter för Region Uppsala samt medicinska fakulteten vid Uppsala
universitet gör sedan urvalet enligt de av regionstyrelsen fastställda kriterierna.
Forskningspriset delas ut till:
Per Enblad, överläkare och professor, får priset för sin forskning och utveckling
inom neurointensivvård.
Maria Jonsson, överläkare och docent, får priset för sin forskning inom området
förlossningsvård och särskilt fosterövervakning.
Anders Sundin, överläkare och professor får priset för sin forskning inom
neuroendokrina tumörer och expertis på klinisk positronemissionstomografi (PET)
Caisa Öster, universitetslektor och docent får priset för sin forskning och
utveckling att implementera et strukturerat, beteendeaktiverande
omvårdnadsprogram med syfte att stärka återhämtningsprocessen hos patienter i
den psykiatriska heldygnsvården.
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Mats Larhed avslutar mötet med att tacka alla deltagare och meddelar att nästa
kollegiemöte genomförs 16 december, 2021.

Antecknat av,
Agneta Mattsson
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