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Fakultetskollegium – Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci 
Tisdag 16 februari, 2021 kl 15.30–17.00. Digitalt möte via Zoom 
 
 
 Vicerektor Mats Larhed hälsar välkommen och inleder 

-med att lämna över ordet till ställföreträdande vicerektor och medicinska 
fakultetens dekan för att få en rapport om några viktiga händelser från 
vetenskapsområdet: 
 

o Eva Tiensuu Janson meddelar att en ny ALF-utvärdering av 
universitetssjukvården och den kliniska forskningen kommer att 
genomföras 2022. Underlag från VR med information om vad som ska 
utvärderas finns men är inte slutgiltigt fastställt. Uppstartsmöte med alla 
FoUU-råds ordförande och prefekter 2021-02-17 för att börja se över alla 
parametrar som ska utvärderas. Akademiska Sjukhuset har beslutat att 
man ska ansöka om att bli ett Comprehensive Cancer Center. Detta är en 
Europeisk accreditering som delas ut av Organisation of European Cancer 
Institutes. Eva själv och Tobias Sjöblom representerar universitetet i den 
utsedda arbetsgruppen. http://ecc-cert.org/european-cancer-centre/ 
 

o Karin Forsberg Nilsson redogör i korthet om projektet Datadriven life 
science. Knut och Alice Wallenbergstiftelsen avser att finansiera 
satsningen under en 12-årsperiod genom SciLifeLab. Som en del i detta 
ingår ett rekryteringsprogram för att rekrytera 39 framstående unga 
forskare. Framför allt satsar man på internationella kandidater för att 
tillsätta biträdande universitetslektorat (BUL). KAW stiftelsen och 
SciLifeLab fördelar ämnena för dessa anställningar. För Uppsala 
universitet gäller två prioriterade områden; evolution och biodiversitet 
samt epidemiologi och infektionsbiologi. Den första omgången ska utlysas 
redan i vår och Teknat kommer då att utlysa BUL i det första ämnet 
medan Medfarm kommer att utlysa inom epidemiologi och 
infektionsbiologi. Information har skickats ut till alla prefekter inom 
området. Paketet omfattar 17 miljoner fördelat på 5 år per BUL. 
https://kaw.wallenberg.org/ny-forskningssatsning-pa-datadriven-life-
science 

 
o Vicerektor uppdaterar om den pågående pandemisituationen. 

Rektorsbeslut följer statsministerns beslut som gäller fram till 2021-05-31.  
https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/information-om-corona 
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Vicerektor har beviljat ett antal dispenser för utbildningsmoment som 
inte går att genomföra digitalt. För de som inte fick sin dispensansökan 
godkänd finns det ett extra tillfälle att söka. Vicerektor har gått igenom 
vad som saknades i de ansökningar som inte beviljades tillsammans med 
programkommittéer och utbildningskommittéer.  

 
o Vidare redogör Mats för omorganisationen som den nya ledningen har 

genomfört. Rektor har bildat en ny ledningsstruktur bestående av en 
ledningsgrupp, en sextett där trion (rektor, prorektor, universitets-
direktören) plus vicerektorerna ingår. Denna ledningsgrupp träffas 1-2,5 
timme varje vecka.  

 
o Mats fortsätter att berätta om Forskningspropositionen som landade 

före jul. Där finns profilområden som regering avser att finansiera från 
2023 framåt. Lärosätena ska själva välja vilka profilområden de önskar 
fokusera på. En arbetsgrupp bestående av de tre vicerektorerna har 
börjat studera den finska modellen som sägs vara ett föredöme. Enligt 
den finska modellen satsar man medel på de excellenta tvärvetenskapliga 
initiativen fördelade över de utvalda profilområdena. Fortsatta 
diskussioner om hur detta ska förberedas i Uppsala pågår.  

 
o De första förberedelserna inför den kommande utvärderingen KOF 2024 

har påbörjats. Troligen kommer en utredningsgrupp tillsättas för detta 
arbete.  

 
o UKÄs stora lärosätesgranskning pågår gällande kvalitetssäkring av 

utbildning och forskarutbildning. 
 

 
 Uppdatering av Mål och Strategiarbetet 

Oskar Fahlén-Godö, utredare vid områdeskansliet och projektsekreterare för 
denna arbetsgrupp, redogör för arbetsprocessen som nu börjar närma sig sitt 
slutskede. För fullständiga detaljer se bifogad bilaga1 samt projektets hemsida  
https://medfarm.uu.se/vision/ 
 
 

 Presentation och visioner  
Prorektor Coco Norén Inleder med att säga att hon är väldigt glad över inbjudan 
till detta möte och ser fram emot att lära sig mer om vårt verksamhetsområde. 
Därefter berättar hon lite om sin bakgrund och delar bland annat att hon är 
uppvuxen i Stockholm och kom till Uppsala 1986 och har sedan dess varit Uppsala 
trogen. Förutom en avstickare till SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) 
där hon hade en Pro Futura-anställning, har hon varit verksam vid UU där hon 
bland annat arbetat som akademiforskare, professor i franska, utbildningsledare 
och nu närmast dekan vid språkvetenskapliga fakulteten under 6 år.  
Endast 46 dagar in på sin nya position har Coco och rektor inte hunnit dela in sina 
olika ansvarsområden än. Till en början kommer rektor och prorektor 
huvudsakligen arbeta tillsammans för att lära känna varandra och hitta en bra 
ledningsstruktur. Som Mats Larhed rapporterade tidigare under mötet, nämner 

https://medfarm.uu.se/vision/
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även Coco den nyskapade ledningsgruppen som tillsatts för att rektorsparet ska få 
en närmare koppling till verksamheterna. Mer konkret berättar Coco att hon är 
ordförande i Disciplinnämnden, Biblioteksnämnden, Trädgårdsdirektionen och 
SCAS styrelse.  
Prorektor berättar vidare att hon och rektor fick en utmärkt presentation av Mats, 
Tony med flera från Medfarm där de lärde sig mycket. Det som har hunnits med 
mer specifikt är att de har besökt WomHer samt NCK och de försöker nu att lära 
sig mer om de olika verksamhetsområdena. Coco påpekar att det för stunden är 
lära och lyssna som gäller närmast, det blir svårt att uttala sig om visioner för 
områden där de ännu inte har så mycket kunskap. Ett mål för rektor och prorektor 
är att besöka samtliga fakulteter och institutioner så snart som möjligt, planen är 
att börja med Medfarm.  

 Nya professorer presenterade sig och sin forskning
Ulf Risérus – Prof. i klinisk nutrition och metabolism
Dick Wågsäter – Prof. i biomedicinsk labvetenskap
Christel Bergström – Prof. i molekylär galenisk farmaci

 Ny organisation av forskningsetik
Stefan Eriksson har arbetat som rektorsråd för god forskningssed under 3 år. Ett
av de uttalade uppdragen var att fundera över hur man skulle kunna utveckla en
organisation för god forskningsetik och forskningssed. Rektorsbeslutet som blev
resultatet 1 dec 2020 var att fastställa en organisation i vilken förtroendepersoner
för god forskningssed utses vid varje vetenskapsområde. Se bifogad bilaga2 för
fullständig presentation.

Mats Larhed avslutar mötet med att tacka alla deltagare samt arrangörsteamet.

Antecknat av, 
Agneta Mattsson 

Bilagor 

Implementering mål 
och strategier Kolleg 

Org Forskningsetik 
(003).pdf

https://medfarm.uu.se/digitalAssets/902/a_902818-f_bilaga-1-implementering-mal-och-strategier-kollegiet-2021-02-16.pdf
https://medfarm.uu.se/digitalAssets/902/a_902820-f_bilaga-2-org-forskningsetik.pdf
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