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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci 
Tidpunkt: Tisdag 15 februari, 2022 kl. 15.30–17.00.  
Lokal: Gunnar Johanssonsalen, Blåsenhus och mötesverktyget zoom 
 
 
 
 Inledning 

Vicerektor Mats Larhed hälsar välkommen och inleder mötet. 
 

 Forska!Sverige: uppdrag och verksamhet 
Anna Nilsson-Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige berättar om 
stiftelsen Forska!Sveriges verksamhet och uppdrag. Forska!Sverige är en 
oberoende och icke vinstdrivande stiftelse. Dess vision är att medicinsk forskning 
för hälsa ska finnas i Sverige och att framstegen snabbt ska komma till nytta. 

 
 
 Aktuellt vid vetenskapsområdet – Mats Larhed, Eva Tiensuu Janson, Karin 

Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg 
 
 

UU’s EU strategi 
Diskussion pågår om UU ska utarbeta en särskild EU-strategi. 
 
Forskningsinfrastrukturer 
Prodekan forskningsinfrastruktur, Karl Michaëlsson, uppmanar kollegiet att 
informera sig om och utnyttja våra forskningsinfrastrukturer, som hittas via: 

•  https://uu.se/forskning/forskningsinfrastruktur/ (nationella och 
internationella) 

• https://www.medfarm.uu.se/samverkan/infrastrukturer-och-natverk/ 
(lokala forskningsinfrastrukturer) 

 
Almedalsveckan 
UU deltar detta år. Prodekan för samverkan, Christel Bergström, samordnar 
Medfarms aktiviteter. 
 
Hållbar utveckling 
Projekt startar med vicerektor för Humsam som projektledare. 
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Resursfördelningsutredning 
Extern utredare, David Salomonsson, har påbörjat utredningen som förväntas bli 
klar under ht 2022. 
 
Pandemieffekter 
Återgång efter restriktioner på grund av pandemin har inletts. 
 
Excellensprogram 
Strategi för att rekrytera yngre forskare. 
 
Omorganisation av den medicinska fakulteten 
Rektor tog beslut om att institutionen för neurovetenskaps nedläggning vid 
årsskiftet och forskargrupperna och övrig personal har flyttats till andra 
institutioner. 
 
Utredning av den kliniska forskningens kvalitet 
Vetenskapsrådet (VR) har 17–18 januari distribuerat länk till en enkät som 
kommer att ingå i bedömningsmaterialet vid utvärderingen av den kliniska 
forskningens kvalitet. Notera att utvärderingen gäller all klinisk forskning och inte 
enbart sådan finansierad via ALF. 
 
Studerandeplatser 
Platser har iordningsställts för studenter på sjukhuset. 
 
Fiskfacilitet 
Områdesnämnden har tagit beslut om att satsa på en modern anläggning för 
fiskar. 
 
Invigning av Scheelerummet 
Scheelerummet har flyttat A6:2. Invigs under vt 2022. Rummet är i bruk och bokas 
via institutionen för farmaci. 

 
 Nya professorer presenterar sig och sin forskning 

Andreas Thor – professor i oral och maxillofacial kirurgi 
Maria Eriksson Svensson – professor i njurmedicin 
Per Liss – professor i radiologi 
Anja Sandström – professor i läkemedelskemi 
 

 Hedersdoktorer – uppdatering inför 2023 
Dekanus Mathias Hallberg informerar om processen att utse hedersdoktorer. 
Nomineringar tas emot i april. I juni presenteras de nominerade. I september tas 
beslut. Påminnelse från Per Ström att ta hänsyn till år 2027 då UU firar 550 år. 
 

 Nästa möte: Torsdag 9 juni 2022, 15:30–17:00 
 
 
Antecknat av, 
 
Annika Bokström 
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