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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci
Tidpunkt: Torsdag 16 december, 2021 klockan 15.30–17.00.
Lokal: Hybridmöte sänt från Strömholms sal, Norrlands nation, Västra Ågatan 14,
Uppsala


Inledning
Vicerektor Mats Larhed hälsar välkommen och inleder mötet



Aktuellt vid vetenskapsområdet – Mats Larhed, Karin Forsberg-Nilsson och Eva
Tiensuu Janson
Omorganisation på Medicinska fakulteten
Vicerektor redogör för händelseutvecklingen och beslutet att avveckla
institutionen för neurovetenskaper. Från och med 2022-01-01 ska
omfördelningen av samtliga anställda vara fullständig. Mats passar på att tacka
alla som varit involverade i detta arbete.
Implementering av Vision:Medfarm
Under 2022 kommer arbetet med att implementera Vision:Medfarm att fortsätta.
Högst på prioritetslistan är utredningen rörande Medfarms resursfördelning.
Rapport från rektorsrådet
Fortsatta diskussioner kring:
Profilområden – Medfarm tar fram 5-6 (10), gärna tvärvetenskapliga områden
Ranking – Extra resurser för att vända universitetets sjunkande placeringar
Hållbar utveckling – Kraftfullt projekt startar i januari
ALF och KOF24
Uppdatering kring utvärdering av den kliniska forskningen samt kring det
påbörjade arbetet med att ta fram en övergripande utvärdering av forskning vid
hela universitetet
Precisionsmedicin
Rapport om arbetet med att samla all diagnostik, behandling och forskning som
sker vid universitet, sjukhuset och regionen i ett virtuellt centrum.
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HEFUU 2.0
Ett tvärvetenskapligt forum för forskare från den samhällsvetenskapliga
fakulteten och vetenskapsområdet för medicin och farmaci som är intresserade
av hälsoekonomi. Områdesnämnden tillstyrker förslaget om att starta en utökad
verksamhet.
NCK
Flyttas till institutionen för kvinnor och barns hälsa.
Doktorspromotion
Den planerade promoveringen 28 januari 2022 ställs in på grund av den ökade
smittspridningen av Covid-19


Pandemic preparedness
Hans Schikan, nationell vaccinsamordnare, Nederländerna



Nya professorer presenterade sig och sin forskning
Anna Bill-Axelsson - professor i urologi
Sven Nelander – professor i integrativ cancerforskning
Peter Stålberg – professor i kirurgi
Sofia Kälvemark Sporrong – professor i samhällsfarmaci



Fyllnadsval elektorsförsamlingen – Göran Alderborn, valberedningen
Beslut
- att utse professor Anna Orlova, institutionen för läkemedelskemi, till ordinarie
elektor efter Ingrid Nylander, samt
- att professor Sofia Kälvemark Sporrong, institutionen för farmaci, utses till
personlig ersättare för Anna Orlova.

Antecknat av,
Agneta Mattsson
Justerar punkt för fyllnadsval av elektorsförsamlingen

Göran
Alderborn
Göran Alderborn
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