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Akademiska rodden – säker vinst 



Hett i media 



Mera hett 

•  Nytt verktyg mäter risken att dö 
•  Tio kranier återlämnas till Franska Polynesien 
•  Gemensam tyst minut på Europas lärosäten 
•  Internationell konferens om genus och excellens 
•  Västvärldens användning av silver som 

bakteriedödare framkallar antibiotikaresistens 
•  Uppsalaforskare upptäcker felande länk i 

evolutionen av komplexa celler 
•  Krock i kortegen 



Statsbesök 



Sista april 
 
 



Nit och redlighet 



Doktorspromotion 



Uppsala Health Summit:  
A world without antibiotics? 



Uppsala Antibiotics Centre 
•  Fokus på antibiotikarsistens 
•  Forskning, utbildning, information/samverkan 
•  10 msek/år (gemensam satsning av rektor och alla tre 

vetenskapsområden) 
•  Unik nationell och internationell tvärsektoriell kompetens 

inom Uppsala universitet 
•  Stor potential för samverkan med SLU, SVA, 

Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, REACT, biotech-
bolag 



Swedish Academic Collaboration Forum 

6svenska universitet  

fokuserar på samarbeten i 5 

länder under 2 år 





Mera hänt sedan sist 
•  Besök från Åbo akademi 
•  Besök i Lund (LU-ledning, Medicon Village, MAX IV) 

•  Pedagogiska priset 
•  Kungliga medaljer 

–  Professor Otto Cars, för betydande insatser inom medicinsk 
vetenskap. 

–  Professor Mats Leijon för förtjänstfulla insatser för forskning 
och utveckling rörande förnyelsebara energikällor. 

–  Professor Kerstin Sahlin för betydande insatser inom 
svenskt universitets- och akademiväsende. 



Mera hänt sedan sist 
•  Myndighetsdialog 
•  Vårändringsbudet – per capsulum beslut 

•  SFO-utvärdering (rådens rekommendationer) 

•  Prefektmöte och institutionsbesök 
•  Senaten (styrelsens roll)  



SUUN-rapport om ”Ökad 
handlingsfrihet för statliga lärosäten” 

•  medverka i olika samarbeten och då särskilt i internationella 
samarbeten som bedrivs genom självständiga juridiska personer, 

•  självständigt kunna ingå vissa avtal,  
•  kunna ta emot donationer,  
•  kunna göra strategiska satsningar,  
•  arbeta med innovationer, samt 
•  hävda sekretess på områden där lärosätenas intresse av att skydda 

uppgifter för att verksamheten ska fungera bör sättas framför 
allmänhetens intresse av insyn.  



Internationellt 

•  Hongkong studieresa 
•  Tanzania – ”Education for all” – Arusha declaration 
•  Rectors Advisory Group Coimbra 
•  Nya Stint projekt 

–  Vietnam 
–  Makarere – joint degree 



Internationalisering 

•  Möte 17 juni utbildningsdepartementet 
•  Inspel från SUHF, SI, UHR, UKÄ 
•  Identifiera angelägna frågor 
•  Regional möten under hösten 



•  ”AIMday” på ABB där forskare från Ångströmlab och 
ABB gemensamt identifierade långsiktiga trender 
inom kraftområdet.  

•  Workshops kring 12 frågor från ABB inom områdena 
energisystem, kraftelektronik, nya material för 
elektronik, energilagring, energiproduktion samt 
solgenererat bränsle.  

•  Resulterade i fem förstudieförslag varav två-tre blir 
konkreta förstudier.  

•  Förstudierna kan sedan komma att bli fullskaliga 
gemensamma forskningsprojekt. 

”Genom att industrin och akademin ofta har olika infallsvinklar på 
utmaningarna framåt, kan vi genom att arbeta tillsammans på det 
här sättet komma fram till nya innovativa lösningar.” 
 
Helena Malmqvist, University Relations på ABB 

 
 
 
 

Power 2030 –  
framtidsfokus i ABB-samarbetet	  



Uppsalaprofessorn Maria Strømme en 
av årets sommarvärdar i radio 


