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Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. 
Idag är vi ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva 
forskning och utbildning av högsta kvalitet och att samverka med det 
omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld. 
Att de tre största internationella rankingarna konsekvent placerar oss 
bland världens 100 bästa universitet bekräftar att vi gör ett gediget arbete.

Till vårt lärosätes vetenskapliga styrkeområden hör livsvetenskaper. Vid 
våra medicinska och farmaceutiska fakulteter bedriver vi forskning och 
utbildning med både bredd och spets. Nyligen rankade Times Higher 
Education oss på plats 40 i världen inom Life Science. Det är ett 
erkännande som gör oss stolta men ännu inte nöjda. Här presenterar vi 
ett urval av vår pågående verksamhet. Välkommen till vetenskaps- 
området för medicin och farmaci.
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vetenskapsområdet för medicin och farmaci i siffror

2 fakulteter 

11 institutioner

13 centrumbildningar och forum

25 utbildningsprogram, varav 

9 på grundnivå

16 på avancerad nivå

10 ger yrkesexamen

200 fristående kurser på grund- och avancerad nivå

2,4 mdr SEK i omsättning per år

1 657 anställda, varav 

155 professorer

4 250 helårsstudenter

750 doktorander

128 doktorsexamina per år

2 200 vetenskapliga publikationer per år



Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Biomedicinskt centrum

faciliteter
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Uppsala Biomedicinskt centrum
Biomedicinskt centrum, BMC, är ett av norra Europas största forsknings- 
centra inom farmaci, medicin, biomedicin och kemi. I topputrustade 
lokaler utför vi världsledande grundforskning med fokus på sjukdomar och 
läkemedel. Vid BMC bedriver vi även grundutbildning, varje år genomför 
vi kurser för 4 000 helårsstudenter, liksom omfattande forskarutbildning.

Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet är en tvärvetenskaplig miljö som ger den medicinska 
fakultetens forskare goda förutsättningar att utveckla nya terapier och 
effektivare metoder för molekylär diagnostik. I lokalerna ryms bland 
annat BioVis Platform som tillhandahåller avancerad teknik och expertis 
inom biologisk visualisering. Här bedriver också Akademiska sjukhuset 
klinisk verksamhet med patientmottagning.

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset erbjuder sjukvård av högsta kvalitet. Här finns 
en unik kunskap och den mest avancerade omvårdnad som finns att 
tillgå för de över 700 000 människor som varje år söker vård här. 
I rollen som universitetssjukhus är forskning ett självklart inslag, och 
i samverkan bedriver vi medicinsk forskning och utbildning av läkare, 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.



SciLifeLab, Uppsala Biomedicinskt centrum

infrastrukturer
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Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
SciLifeLab, ett av regeringens strategiska forskningsprogram, är ett 
nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning 
inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis med kunskap 
inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

European infrastructure for translational medicine (EATRIS)
EATRIS är en europeisk infrastruktur för utveckling av medicinska 
behandlingar och verktyg. Med svensk nod vid vår farmaceutiska fakultet 
har vi direkt tillgång till en effektiv länk mellan industri och akademi, 
liksom ett unikt nätverk med utvalda partners i både Europa och världen.

Uppsala Biobank
Uppsala Biobank är en gemensam forskningsinfrastruktur och kompetens- 
centrum för biobanksfrågor vid Uppsala universitet och Region Uppsala 
i syfte att främja samverkan och en sjukvårdsintegrerad biobankning.

Uppsala Clinical Research Center (UCR)
UCR är en resurs för klinisk forskning med all kompetens och teknik 
som krävs för att omsätta innovativa idéer till translationella forsknings-
projekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Uppsala Biobank



SciLifeLab, Uppsala Biomedicinskt centrum

medicinska fakulteten



9

Vår medicinska fakultet med anor från 1613 erbjuder såväl framgångsrik 
historia som spännande framtid. Här upptäckte Olof Rudbeck lymfkärlen, 
Carl von Linné undervisade i hälsolära och Allvar Gullstrand erhöll nobel- 
priset för sin forskning i oftalmiatrik. Idag för vi deras arv vidare i vår 
gemensamma strävan att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens 
gagn och för en bättre värld.

Vid Biomedicinskt centrum och Rudbecklaboratoriet bidrar världsledande 
forskare till hållbara lösningar på samhällets utmaningar. Vi genomför en 
stor del av vårt arbete i gränsöverskridande samverkan med näringsliv, 
samhälle och Akademiska sjukhuset. I vår väl integrerade utbildnings- 
och forskningsmiljö tar vi också betydande ansvar i att skola nästa 
generation forskare och experter inom livsvetenskaperna.

Starka forskningsområden i urval
• antibiotika

• cancer

• diabetes

• genetik & genomik

• geriatrik

• immunologi

• vaskulärbiologi

Rik historia. Spännande framtid.



Uppsala Antibiotic Center (UAC)

antibiotika
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Action on Antibiotic Resistance (ReAct)
ReAct är ett globalt nätverk som arbetar i syfte att sammanföra aktörer 
och åstadkomma åtgärder inom antibiotikaresistensområdet som vilar 
på vetenskaplig grund. ReAct grundades 2005 av professor Otto Cars 
och finansieras huvudsakligen av Swedish International Development 
Cooperation Agency med bidrag från Uppsala universitet.

Antibiotikaforskningen vid Uppsala universitet förenar stark grund-
forskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotika- 
resistens. Här möts ledande forskargrupper, den europeiska storsatsningen 
ENABLE och det internationella nätverket ReAct.

Det är en vetenskaplig bredd som medför ansvar, och 2015 formerade 
universitet Uppsala Antibiotic Center, en interdisciplinär och långsiktig 
satsning i syfte att fostra en ny generation forskare med förutsättningar 
att uppfatta och ta sig an antibiotikaproblematiken i dess fulla vidd.

I frontlinjen: Uppsala Antibiotic Center (UAC)
Uppsala Antibiotic Center invigdes 2015 i syfte att samla, stimulera 
och stödja forskning kring antibiotikaresistens vid Uppsala universitet. 
Med fokus på utbildning, forskning och innovation samlar centret för 
närvarande fjorton doktorander och tre biträdande lektorer från 
universitetets alla tre vetenskapsområden.



Magnus Essand, professor i genterapi 

cancer
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Cancerforskning utgör ett centralt inslag i Sveriges rika vetenskapliga 
tradition. Ledande gestalter som Lennart Philipson och Jan Pontén, 
båda verksamma vid Uppsala universitet, tog tidigt plats på den 
internationella arenan och befäste därmed grunden för vårt lärosätes 
fortsatta framgångar inom området.

Idag präglas forskningsmiljön av samarbete, välvilja och de välutrustade, 
strategiskt placerade lokalerna vid Rudbecklaboratoriet och BMC. 
Sammantaget ger detta en bra bas för återväxt, strategiska rekryteringar 
och en stark position i samband med utlysningar vilket bekräftas av de 
många nationella och internationella anslag som beviljas våra forskare.

I frontlinjen: Magnus Essand
Magnus Essand, professor i genterapi, utvecklade ett tumörförstörande 
virus, men i brist på pengar för kliniska studier hamnade viruset bokstavligt 
talat i frysboxen. Långt senare uppmärksammade The Telegraph viruset, 
vilket utmynnade i en global insamlingsfond – något som i sin tur möjlig- 
gjorde det första testet på en patient med neuroendokrin cancer.

U-CAN
U-CAN, ett av regeringens strategiska forskningsprogram, samlar in och 
strukturerar data och prover från cancerpatienter före, under och efter 
behandling. Materialet är en resurs för forskare och företag som vill 
utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.



Mikrograf, Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi

diabetes
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EXODIAB
EXODIAB, ett av regeringens strategiska forskningsprogram, har med 
delad bas vid Uppsala och Lunds universitet gett Sveriges diabetes-
forskare en gemensam plattform för utveckling av nya behandlingar 
och läkemedel. Denna nationella resurs rymmer några av de främsta 
biobankerna i världen för diabetesforskning.

Vår medicinska fakultet har en lång och framgångsrik tradition av 
högkvalitativ diabetesforskning. Idag följer verksamheten flera 
parallella spår inom ramarna för den nationella satsningen EXODIAB 
såväl som en rad internationella samarbeten.

Hösten 2019 arrangerade Uppsala universitet symposiet New Horizons in 
Diabetes Research som gästades av flera av världens ledande diabetes- 
forskare. Denna mötesplats utgjorde även ett strategiskt steg i ambitionen 
att inom en nära framtid etablera en lokal centrumbildning för 
diabetesforskning vid Uppsala universitet.

I frontlinjen: Per-Ola Carlsson
Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi, leder en studie där 
stamceller från navelsträngar överförs till patienter som nyligen fått typ 
1-diabetes i syfte att skydda kvarvarande insulinproducerande celler. 
Försök pågår även att omprogrammera hudceller till insulinproducerande 
celler, vilket redan visar positiv effekt vid behandling av diabetes hos möss.



Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik

genetik & genomik
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Genomic Medicine Sweden (GMS)
Genomic Medicine Sweden är en nationell satsning på precisionsmedicin 
som möjliggör precis diagnostik, skräddarsydda behandlingar och bättre 
data för vetenskapliga studier. Bakom initiativet står landets medicinska 
fakulteter som i samverkan med regioner, näringsliv och patientföreningar 
vill skapa bättre förutsättningar för individanpassad vård, forskning och 
samarbete med industrin. Uppsala universitet bidrar bland annat inom 
klinisk farmakologi, klinisk patologi, klinisk genetik och etik. 

Funktionell genomik med fokus på husdjur har på kort tid tagit plats 
bland forskningens absolut hetaste områden. Vetenskapliga framsteg 
följer slag i slag och flera av de mest revolutionerande rönen presenteras 
av forskare vid vår institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Resultaten genererar nya framgångar i både nationella och europeiska 
utlysningar, och med närheten till SciLifeLabs tekniska expertis och 
avancerade kunnande inom translationell medicin gör sig forskarteamen 
nu redo att ta vår tids kanske största vetenskapliga landvinning, 
förståelsen av människans genom, hela vägen in i vården.

I frontlinjen: Kerstin Lindblad-Toh
Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, inledde sin bana 
med att kartlägga det genetiska släktskapet mellan möss och människor. 
Tjugo år senare har hon lett kartläggningen av 230 däggdjurs arvsmassa. 
Idag delar Kerstin Lindblad-Toh sin tid mellan Broad Institute och 
Uppsala universitet där hon just nu förbereder nästa projekt: Att via 
hundens genetik och hjärna bättre förstå uppkomsten av olika folk- 
sjukdomar, ett arbete som väntas ge helt nya insikter inom genomiken.



Lars Lannfelt, seniorprofessor i geriatrik 

geriatrik
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I frontlinjen: Lars Lannfelt
Lars Lannfelt, seniorprofessor i geriatrik, har utvecklat antikroppen 
BAN2401 som angriper protofibriller, lösliga förstadier till de fibriller 
som vid Alzheimers sjukdom klumpar ihop sig, faller ut i hjärnvävnaden 
och orsakar olöslig plack i hjärnan. I försök tycks BAN2401 både bromsa 
och vända sjukdomens förlopp i ett tidigt skede. Via Lannfelts eget bolag 
BioArctic pågår just nu en Fas III-studie, det sista steget innan världens 
första godkända läkemedel mot Alzheimers sjukdom kan bli verklighet.

Vår geriatriska forskning fokuserar i synnerhet på neurodegenerativa 
tillstånd och att öka kunskapen om de molekylära mekanismer som 
orsakar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. I vår prekliniska forskning 
utvecklar vi nya cell- och musmodeller som utgör redskap att bättre 
förstå patologins många aspekter.

I vår kliniska forskning tillämpar vi nya diagnostiska metoder och deltar i 
läkemedelsstudier i syfte att utveckla nya behandlingar för åldrandets 
sjukdomar. Vi utför även epidemiologiska och genetiska undersökningar 
för att förstå samspelet mellan gener och miljö för uppkomst av sjukdom.

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM)
ULSAM är en unik, epidemiologisk studie baserad på alla tillgängliga 
män, födda mellan 1920 och 1924 och bosatta i Uppsala län, Sverige. 
Deltagarna har hittills genomgått omfattande utredningar i åldrarna 50, 
60, 70, 77, 82, 88 och 93 år. Varje ny undersökning baseras på de tidigare 
utförda undersökningarna. All screening och officiella registerdata är 
tillgängliga i ULSAM:s databaser, ytterligare data adderas kontinuerligt.



Sara Mangsbo. forskare i immunonkologi

immunologi
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I frontlinjen: Sara Mangsbo
Sara Mangsbo, forskare i immunonkologi, leder en ung forskargrupp som 
skapar nya sätt att framställa och aktivera immunceller som känner igen 
och kan koncentreras till tumörer. Sara Mangsbo är idag biträdande 
lektor vid farmaceutiska fakulteten, men också verksam i Ultimovacs AB, 
bolaget som nyligen köpte läkemedelsdelen i Immuneed, vilket Sara 
Mangsbo i sin tur grundade 2014. En karriär som resulterade i titeln 
Årets entreprenör då Veckans Affärer utsåg Sveriges supertalanger 2019.

Vår immunologiska forskning omfattar bland annat experimentella 
projekt där vi med molekylära metoder studerar tumörceller i syfte att 
hitta mekanismer som orsakar cancer eller påverkar sjukdomsförloppet. 
Vi söker också nya markörer som kan bidra till bättre diagnos- och 
prognosmetoder eller utgöra mål för nya behandlingar.

I våra kliniska projekt utför vi noggranna utvärderingar av effekten av 
olika behandlingar i syfte att hitta nya sätt att avgöra vilken behandling 
som är bäst lämpad för den enskilda patienten. Vi undersöker även nya 
behandlingsstrategier såsom immunterapi.

Testa Center
Testa Center är en ny testbädd och innovationsmiljö inom bioprocess- 
teknologi belägen vid GE Healthcares site i Uppsala. Ett samarbetsavtal 
ger Uppsala universitet fri tillgång till Testa Centers fyra industriella 
laboratorier under 25 veckor per år, vilket bidrar till att ytterligare stärka 
våra medicinska och farmaceutiska fakulteters ledande position inom 
forskning, utbildning och utveckling av biofarmaceutiska produkter.



Lena Claesson-Welsh 
professor i vaskulärbiologi

vaskulärbiologi
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Koncentration med självförstärkande attraktionskraft
Uppsala universitets forskning i vaskulärbiologi tillhör världens främsta. 
Här möts Christer Betsholtz: mottagare av Anders Jahres medicinska pris, 
Lena Claesson Welsh: Årets Cancerforskare 2017, Elisabetta Dejana: 
Uppsala universitets kanske mest prestigefyllda värvning i modern tid, 
Taija Mäkinen: internationellt ledande lymfkärlsforskare, och nyligen 
anslöt det polska stjärnskottet Kaska Koltowska. Fem forskare vars arbete 
väcker internationell uppmärksamhet och som, enligt dem själva, utgör 
ett sammanhang där summan är ännu större än dess enskilda delar.

Vår forskning inom vaskulärbiologi fokuserar på hur nybildning av 
blodkärl kontrolleras, både under embryoutveckling, hos vuxna och vid 
sjukdomar, framför allt cancer. 
 
Vi är särskilt intresserade av hur tillväxtfaktorer och andra proteiner 
stimulerar eller hämmar nybildning av blodkärl samt hur kärlens 
genomsläpplighet för molekyler och celler regleras i centrala nervsystemet 
och andra organ. Vi har också studerat mekanismerna för hur fungerande 
lymfkärl bildas samt utvecklingen av ärrvävnad.

I frontlinjen: Lena Claesson-Welsh
Lena Claesson-Welsh, professor i vaskulärbiologi, har genom att 
kartlägga blodkärlens betydelse för tumörers tillväxt och spridning i 
kroppen samlat kunskap att skapa cancerhämmande mediciner och 
nya kombinationsbehandlingar. Det innebär en möjlighet att omvandla 
cancer till en kronisk sjukdom, och Lena har i experiment på möss visat 
att förloppet kan bromsas. År 2017 utsåg Cancerfonden Lena Claesson- 
Welsh till Årets Cancerforskare.



Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Biomedicinskt centrum

farmaceutiska fakulteten



Farmaceutiska fakulteten, som också är Sveriges enda, bedriver forskning 
och utbildning inom läkemedelsområdet. Vår verksamhet omfattar kemi, 
biovetenskap, farmaci, klinikorienterad forskning och samhällsaspekter 
på läkemedel. Aktuella studier inkluderar tidig syntes av molekyler, läke-
medlens funktion och omsättning i cellsystem och organismer samt hur 
de ska formuleras och nyttjas för optimal effekt i behandling av enskilda 
patienter. Vi har ett väletablerat nätverk med nio partneruniversitet i 
Europa och samverkar med industriella partner över hela världen.

Vår utbildning är väl integrerad i forskningen, och vid Biomedicinskt 
centrum skolar vi framtidens apotekare, receptarier och civilingenjörer 
i kemiteknik med inriktning mot läkemedel.

Starka forskningsområden i urval
• farmakometri

• läkemedelsformulering

• läkemedelsdesign & läkemedelsutveckling

Forskning i framkant. Utbildning i toppklass.
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Lena Friberg, professor i farmakometri

farmakometri
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Internationell aktör
I ett växande fält med stor efterfrågan på ny kunskap och kompetens, tar 
Uppsala universitet forskningsmiljö i farmakometri emot doktorander och 
postdocs från hela världen. Gruppen utgör även en attraktiv partner för 
både företag och vård, och bedriver för närvarande samarbeten i fler än 
tjugo länder.

Vår farmakometriska forskning utvecklar och använder matematiska 
modeller för att förstå läkemedels- och sjukdomsmekanismer samt för att 
optimera läkemedelsutveckling och terapi. Resultaten är högintressanta 
för både industri och vård och vårt laboratorium vid Biomedicinskt 
centrum samlar idag över 40 medarbetare, en resurs som saknar 
motsvarighet inom den akademiska farmakometrin. 

Här analyserar vi enorma mängder data, resultaten sprids snabbt mellan 
teamen och nya metoder når effektivt ut via våra välutvecklade nätverk 
inom vården och de stora läkemedelsföretagen.

I frontlinjen: Lena Friberg
Lena Friberg, professor i farmakometri, driver med anslag från Cancer-
fonden projektet Rätt dos till varje patient – Individanpassad cancerterapi 
med hjälp av matematiska modeller som beskriver samband mellan 
positiva effekter och biverkningar, en studie i syfte att skapa formler för 
mätbara variablers förändringar vid läkemedelsexponering. Målet är att 
på sikt möjliggöra skräddarsydda behandlingar för varje enskild patient.



Christel Bergström, docent i galenisk farmaci

läkemedelsformulering
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I frontlinjen: Christel Bergström
Christel Bergström, docent i galenisk farmaci, arbetar med att etablera 
datorbaserad galenisk farmaci vid läkemedelsutveckling och design av 
avancerade läkemedelsformuleringar. Hennes team utvecklar just nu en 
virtuell tarm för utvärdering och optimering av nya dosformer i datorn 
istället för långa experiment eller djurstudier. Parallellt har gruppen 
skapat en teknik för att med 3D-skrivare tillverka läkemedel i exakta 
doser, en innovation som på sikt ska kunna användas i hemmen.

Vår forskning inom läkemedelsformulering utvecklar och etablerar 
verktyg och cellmodeller som bidrar till ökad kunskap om absorption, 
distribution, metabolism och exkretion av läkemedel på molekylär- och 
cellnivå. Vi fokuserar också på distribution av och funktion hos viktiga 
läkemedelstransporterande proteiner i människokroppen.

Våra resultat utgör underlag för nya behandlingsstrategier och ligger även 
till grund för Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical 
Profiling Platform (UDOPP) som tillhandahåller expertis inom ett 
flertal områden relaterade till läkemedelsutveckling.

Swedish Drug Delivery Forum (SDDF)
Swedish Drug Delivery Forum är ett forum med fokus på läkemedels-
tillförsel och distribution. Med akademiskt nav vid vår farmaceutiska 
fakultet förenas forskning och industri i en tvärsektoriell miljö där 
forskningsprogram bedrivs vid tre teknologiplattformar; Parenterala, 
Orala och Pulmonära formuleringar. Forumet bidrar till utveckling av 
läkemedel, bättre läkemedelsbehandlingar samt fortsatta investeringar i 
och kompetensförsörjning till svensk Life Science-verksamhet.

SDDF



Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign

läkemedelsdesign & 
läkemedelsutveckling 



I frontlinjen: Anders Karlén
Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, arbetar med 
att möjliggöra nya behandlingar för infektionssjukdomar som tuberkulos, 
malaria och infektioner orsakade av gramnegativa bakterier. Anders 
Karlén leder sedan fem år ett internationellt projekt för utveckling av 
nya antibiotika, och inom kort inleder en av parterna Fas-1 studier, det 
första steget till ett nytt läkemedel.

Vår forskning inom läkemedelsdesign har ett fokus på tidig läkemedels- 
utveckling. En viktig del av vår verksamhet är att identifiera potentiella 
mål för nya läkemedelsbehandlingar vid infektionssjukdomar. Våra 
metoder integrerar datorbaserad läkemedelsdesign med organisk kemi.

Vi har sedan 2014 en central funktion i European Gram Negative Anti- 
Bacterial Engine, ENABLE, ett samarbete mellan EU och läkemedels- 
industrin i syfte att utveckla nya antibiotika mot gramnegativa bakterier.

31

European Gram Negative AntiBacterial Engine (ENABLE)
Farmaceutiska fakulteten har en ledande roll i ENABLE, det europeiska 
samarbetet inom ramarna för IMI:s program New Drugs for Bad Bugs 
som arbetar för att stödja utvecklingen av potentiella antibiotika mot 
gramnegativa bakterier. I Uppsala bidrar vi med expertis inom bland annat 
läkemedelskemi, datorstödd läkemedelsdesign, ADME-profilering, 
mikrobiologi och projektkoordination.
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Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter bedriver ledande forskning 
och utbildning med både bredd och spets. En betydande del av vårt arbete utför 
vi i samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset.  
Kontakta oss för mer information om vårt vetenskapsområde.

Forskning. Utbildning. Framtid.


