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För att kvalitetsarbetet 
ska bli effektivt är det 
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MED UTGÅNGSPUNKT I VÅRA Mål och strategier har vi i led
ningsrådet stakat ut kursen för de kommande åren. Av
sikten är att skapa goda förutsättningar för vårt univer
sitets långsiktiga utveckling. Om det ska bli riktigt bra 
måste vi alla bidra. Från regeringen behöver vi få ökad 
handlingsfrihet, stärkt akademisk frihet och ökade bas
anslag. Men mycket kan vi göra själva. Till exempel ut
veckla stödfunktionerna till utbildning och forskning, 
implementera rekommendationerna från Kof17 och 
göra en lika seriös genomgång av våra utbildningar. Vi 
är redan i full gång. 

I Mål och strategier slår vi fast att universitetet ska vara 
en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog samt 
en integrerad utbildnings och forskningsmiljö. Trots nya 
byggnader och campusområden återstår mycket även här 
– nästa etapp av Ångströmlaboratoriet är ett exempel.

I ETT NYSTARTAT PROJEKT, Utvecklingsplan 2050, höjer vi 
blicken och planerar ännu längre in i framtiden. Vice
rektor Johan Tysk håller i ordförandeklubban för pro
jektet, som ska ge underlag och föreslå vägval när det 
gäller universitetets framtida rumsliga struktur och 
fysiska gestaltning. Projektet 
ska bland annat ge förslag om 
hur campusområden kan ut
vecklas till levande, öppna och 
trygga miljöer. Hur universi
tetets närvaro och synlighet i 
den centrala staden ska kun
na stärkas, hur utrymme för 
framtida verksamhetsexpansion och infrastruktursats
ningar ska säkras samt hur universitetet genom sin ut
veckling främjar och tar ansvar för ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet är andra områden som ses över.

ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV BEHÖVS i prioriteringsar
betet och är viktigt för samarbetet med olika aktörer i 
det omgivande samhället. Utvecklingsplanen kommer 
att ge oss stöd i arbetet med att bidra till samhällsut
vecklingen på ett sätt som leder till att Uppsala uni
versitet och Uppsala som stad kommer att fortsätta 
hålla hög attraktivitet internationellt. Det är viktigt 
för framtiden.  

Rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg,  
universitetsdirektör Katarina Bjelke

VÄGEN  
 FRAMÅT 

När systemet är lanserat ska 
man lagra sina forsknings

data här och gör man det ska  
man inte kunna tappa bort dem.
EWERT BENGTSSON, professor emeritus vid  
institutionen för informationsteknologi och  
projektledare för Allvis, universitetets nya system  
för lagring av forskningsdata, SID 8.

Uppsala universitet tar fram egna modeller 
för utvärdering av utbildning. 

Universitetets forskningsdata ska 
lagras i serverhallar på BMC.

Gillar du att sjunga? Gå 
med i friskvårdskören 
Friskör. 
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 ” Om det ska  
bli riktigt bra  
måste vi  
alla bidra.”
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I KORTHET

Uppsala universitets välkomstdisk är nå
got av det första de internationella studen
terna ser när de kliver ut i ankomsthallen 
på Arlanda. Under två dagar i mitten av 

januari tar medarbetare vid internatio
nella kansliet emot omkring 300 nya stu
denter från världens alla hörn. 

– Vi träffade två studenter från Nya 

– De allra flesta är glada och förväntansfulla, så det är väldigt 
kul att vara här och välkomna dem, säger Hannah  Maxwell, 
 utbildningsinformatör, som tar emot utbytesstudenter på 
 Arlanda strax innan vårterminen drar igång. 

Omkring 300 studenter tas emot under  
välkomstdagarna den 12–13 januari. Från vänster  
Hannah Maxwell, Cecilia Tiscornia och Daan van Eijkel.  

Presidentbesök  
från Island
n I samband med ett statsbesök till 
Sverige i mitten av januari gästades 
Uppsala universitet av Islands presi-
dent Guðni Thorlacius Jóhannesson 
med hustru Eliza Jean Reid och en de-
legation samt svenska kungaparet.
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Presidentparet och kungaparet tittar på 
Uppsala-Eddan på Carolina Redivivia.

Ensa Gungordu från Istanbul ska studera 
statsvetenskap under vårterminen. 

+24%
Intresset för utlandsstudier inför 
höstterminen 2018 är rekordstort. 
Antalet ansökningar ökade med 24 
procent och antalet tilldelade platser 
steg med 18 procent jämfört med 
året innan.

– Vi har aldrig haft så många sö-
kande eller kunnat tilldela så många 
studenter en utbytesplats i en och 
samma ansökningsomgång, säger 
Sara Hurtig, handläggare vid interna-
tionella kansliet. 

” Jag har höga 
förväntningar”

FO
TO

: M
IK

A
EL

 W
A

LL
ER

ST
ED

T

VINTERPROMOTIONEN

Drygt 100 nya doktorer  
och 22 hedersdoktorer  
promoverades och flera  

priser och medaljer  delades 
ut vid den  högtidliga vinter-

promotionen den  
26 januari.

Zeeland i morse. De var trötta efter re
san men glada över att vara här, berät
tar Hannah Maxwell. 

Tillsammans med kollegan Cecilia 
Tiscornia och Daan van Eijkel, student
volontär, välkomnar de studenterna och 
lotsar dem till universitetets transfer
bussar för transport till Segerstedthuset. 
Där får de mer information och hjälp att 
komma igång med alla praktiska detal
jer som livet som nybliven Uppsalastu
dent innebär. 

– Det är kul att träffa studenterna 
som kommer. En del av dem har jag ju 
haft kontakt med under hösten i sam
band med förberedelserna inför vistel
sen i Uppsala, säger Cecilia Tiscornia.

Ensa Gungordu från Istanbul ska läsa 
statsvetenskap under vårterminen. Han 
har vänner som rekommenderat Upp
sala universitet både på grund av kvali
teten på utbildningen och studentlivet.

– Jag har bland annat läst internatio
nella relationer och hoppas på en karriär 
inom akademin. Jag har höga förvänt
ningar på utbildningen och vill också 
lära mig mer om det svenska samhäl
let och uppleva studentlivet, säger han.

En kort stund senare anländer Mathew 
So och Samuel Lui från Hongkong med 
stora resväskor. De känner varandra se
dan tidigare och ska studera byggteknik.

–Jag hoppas lära mig mer om den 
svenska fastighetsmarknaden och stads
planering. Sedan vill jag också lära känna 
svenska studenter och landet, säger 
 Mathew So.  
Josefin Svensson 
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Nominera till  
pedagogiska priset!
n Uppsala universitet delar ut 
 pedagogiska priser för framstående 
insatser inom utbildning på grund- 
och avancerad nivå. Fem pris på var-
dera 20 000 kronor delas ut varje år.

Fyra priser är riktade mot lärare 
inom områdena: 
l  teologi, humaniora  

och utbildningsvetenskap
l juridik och samhällsvetenskap
l medicin och farmaci samt
l  matematik, naturvetenskap  

och teknik. 
Det femte priset riktas mot 

 pedagogiska insatser inom ett för 
året speciellt prioriterat område. I år 
är det ”Lärarinsatser och pedagogisk 
utveckling inom forskarutbildning”.  

Sista dagen att nominera är den 
18 mars och pristagarna utses i slutet 
av maj.

Nomineringsformulär och mer 
 information finns på: mp.uu.se



UNIVERSEN 1 — 20184

AKTUELLT/UTBILDNING

Tio pilotutvärderingar under 2017
n I pilotomgången ingick fysioterapeutprogrammet, magisterprogrammet 
i  klinisk farmaci,  civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik,  fristående 
 kurser vid Cemus,  utbildning på grund- och  avancerad nivå vid  institutionen  
för kostvetenskap, grund- och avancerad nivå i kinesiska, genusvetenskap, 
 antikens kultur- och samhällsliv, idé- och lärdomshistoria samt litteratur-
vetenskap på grundnivå.

Utbildningar kvalitets-
säkras i egen regi
Sedan januari 2017 har de  
 svenska lärosätena själva 
 ansvar för att  utvärdera och 
 kvalitetssäkra sina utbildningar. 
Vid  Uppsala  universitet pågår  
just nu ett   intensivt arbete i  
områdes- och fakultetsnämnd-
erna för att ta fram lokala   
modeller för utbildningsut-
värdering baserade på gemen-
samma riktlinjer.

I stället för att hålla i utbildningsutvär
deringarna vid universitet och högskolor 
ska Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
granska lärosätenas kvalitetssäkringsar
bete och bara göra enstaka utvärderingar 
i egen regi. Uppsala universitet har där
för skapat en egen decentraliserad mo
dell för utvärdering av utbildning, där 
ansvaret för utformning, genomförande 
och uppföljning ligger på områdes och 
fakultetsnämnderna. 

– Uppsala universitet gör det här för 
att vi själva vill ta ett större ansvar för 

att utvärdera våra utbild
ningar på ett sätt som vi 
tycker är ändamålsen
ligt. Det faller sig också 
naturligt just nu efter
som vi har ett nationellt 
kvalitetssäkringssystem 
som kräver att lärosätena 
tar ett större ansvar, sä

ger Maria Wolters, projektledare vid av
delningen för kvalitetsutveckling. 

DEN NYA UTVÄRDERINGSMODELLEN inne
bär att alla utbildningar vid universitetet 
följs upp årligen och ska ingå i en utbild
ningsutvärdering inom en sexårsperiod 
(2017–2022). Utvärderingarna ska an
passas till lokala förutsättningar och byg
ga på både extern och intern granskning 
där lärare, studenter och doktorander in
volveras i arbetet. 

– Modellen stämmer överens med vår 
arbetsordning där fakultets respektive 
områdesnämnderna har ansvaret för ut
bildningarnas kvalitet. Det finns ju fort
farande vissa ramar och riktlinjer som ska 
följas, men man har stora möjligheter att 
utforma utvärderingen så att den passar 

utbildningen ifråga, säger Maria Wolters.
Under 2017 har tio utbildningar från 

samtliga vetenskapsområden testat den 
nya modellen. De delade med sig av sina 
erfarenheter vid en universitetsgemen
sam konferens för utbildningsutvärde
ringar i slutet av förra året.

– Det visade sig ganska enstämmigt 
att utvärderingarna har varit kvalitets
drivande och erfarenheterna var över
vägande positiva, säger Maria Wolters. 

Konferensdeltagarna diskuterade 
bland annat vad som kan vara bra att 

tänka på inför kommande utvärderingar. 
– Man behöver till exempel vara ute 

i god tid för att rekrytera bedömare och 
även involvera studenter i ett tidigt skede. 
Att tänka till kring strukturen och kan
ske skapa en mindre och en större ar
betsgrupp i kollegiet är ett annat tips. 
Det är också viktigt att dra upp en tids
plan för hur processen ska se ut, säger 
Maria Wolters. 

Hur man ger bedömargrupperna goda 
förutsättningar för sitt arbete var en an
nan aspekt som lyftes. 

– Det kan handla om att vara tydlig 
med förväntningar och deadlines, och 
att gärna avsätta lite extra tid vid plats
besöken för att påbörja arbetet med be
dömarutlåtandet. 

PILOTUTVÄRDERINGARNA upplevde just 
platsbesöken som väldigt givande, både 
för bedömarna och för dem som blev 
granskade.

– Det här systemet med externa bedö
mare och intern granskare från en annan 

fakultet vid universitetet gör att man får 
en utifrånblick på sina utbildningar. Det 
gav också många idéer om vad man ville 
göra sedan, säger Maria Wolters. 

Just nu sammanställs utvärderingsrap
porterna från pilotomgången, samtidigt 
som arbetet med att utforma de lokala 
utvärderingsmodellerna pågår vid om
rådes och fakultetsnämnderna. 

– Nu påbörjas ett antal utbildningsut
värderingar för 2018, bland annat hög
skoleingenjörsprogram, biomedicinsk 
analytikerprogrammet och forskarut
bildningen vid juridiska fakulteten. Vid 
nästa konferens får vi ta del av årets er
farenheter, säger Maria Wolters.
Josefin Svensson 

Läs mer om arbetet med 
 utbildningsutvärderingarna på:  
mp.uu.se. 

Riktlinjerna för Uppsala universitets 
 modell för utbildningsutvärdering  
(UFV 2015/475) finns att ladda ned på: 
regler.uu.se 

Maria  
Wolters

Alla utbildningar vid Uppsala 
universitet ska utvärderas 
inom en sexårsperiod.
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Fysioterapeutprogrammet och 
Centrum för genusvetenskap var 
två av de tio  pilotutvärderingar 
som genomfördes under f örra 
året. Båda har positiva erfaren-
heter även om utvärderingarna 
inneburit mycket arbete.

 
– Den här utvärderingen var inte trau
matisk som den förra, som Universitets
kanslersämbetet genomförde 2011. Den 
kändes som en kontroll från ovan och var 
ett svart skynke framför oss. I den här 
utvärderingspiloten har vi vetat vad vi 
gör hela tiden. Det har funnits en öp
penhet, fler lärare har delat på ansvaret 

och inte minst har studenterna varit mer 
delaktiga, säger Lena Zetterberg, univer
sitetslektor och studierektor för fysiote
rapeutprogrammet vid institutionen för 
neurovetenskap.

– Jag tror att det är lättare att få en 
bredare studentmedverkan genom den 
öppna processen, även om det fortfa
rande kan vara svårt, säger Pelle Kull
berg, som deltog i utvärderingspiloten 
som student.

 De externa bedömarna har tillfört 
viktiga synpunkter både för fysiotera
peutprogrammet och genusvetenskap.

– De hjälpte oss att få syn på saker, som 
att vi kan variera examinationsformerna, 

och att vi har resurser – hela forsknings
områden – som vi kan använda bättre i 
grundutbildningen, säger Helena Wahl
ström Henriksson, tidigare studierektor 
vid Centrum för genusvetenskap.

När bedömargruppens rapport var 
klar hade fysioterapeutprogrammet ett 
möte där gruppen träffade lärarkollegiet 
och studentrepresentanterna.

– Det var bra. Vi diskuterade sådant 
som var oklart i rapporten och bedömar
gruppen hade punkter som de ville att 
vi skulle utveckla, säger Pelle Kullberg.

– För att kvalitetsarbetet ska bli effek
tivt är det viktigt att alla lärare är delak
tiga och själva konkret tänker kvalitet i sin 
undervisning. Nu fick hela lärarkollegiet 
själva träffa bedömargruppen och disku
tera resultaten, säger Lena Zetterberg.

 UTIFRÅN UTVÄRDERINGSRAPPORTEN har 
alla institutioner som deltagit i försöket 
tagit fram en åtgärdsplan med årliga ak
tiviteter som sträcker sig fram till nästa 
utvärdering.  

– Åtgärdsplanen innehåller dels frå
gor som vi fokuserar på årsvis, som re

krytering och examinationsformer, dels 
frågor som vi arbetar med kontinuerligt, 
säger Helena Wahlström Henriksson.

– Vi har redan förbättrat återkopp
lingen till studenterna i ett par kurser, 
nu får vi se vad studenterna säger. Frå
gan är ju om de märker någon skillnad, 
säger Lena Zetterberg.

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET har också 
gjort en plan tillsammans med interna
tionella kansliet vid universitetsförvalt
ningen för att öka internationaliseringen 
av programmet.

– Åtgärdsplanen är nu en del av 
 programmets löpande kvalitetsarbete. 
Utmaningen nu är att prioritera alla be
hov och utveckla kvaliteten för att se re
sultat vid nästa utvärdering, säger Lena 
Zetterberg.

– Istället för en bedömarpanel i nästa 
utvärdering skulle det vara spännande att 
arbeta gemensamt och mer kontinuer
ligt med kvalitetsutveckling tillsammans 
med ett annat lärosäte, funderar Helena 
Wahlström Henriksson. 
Anders Berndt

” Viktigt att alla 
är delaktiga”

Från vänster Sören Spörndly-Nees, universitetsadjunkt  
vid fysioterapeutprogrammet, Pelle Kullberg, student  
och Lena Zetterberg, studierektor. 
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AKTUELLT

Utsläppen från   
 flygresor ökar

inte ska öka jämfört med 2015, med un
dantag för resor till Campus Gotland.

Men universitetets största kända 
miljö påverkande faktor, de långväga flyg
resorna, finns sedan 2016 inte längre med 
i universitetets miljömål.  

– Minskat resande är givetvis något 
som ledningen stödjer. Många möten 
sker redan i dag som resfria möten via 
digitala kanaler. Det finns dock en mål
konflikt i uppdraget att arbeta aktivt med 
internationalisering och samtidigt minska 
universitetets resande. Denna målkon
flikt förklarar varför detta togs bort ur 
miljömålet, säger universitetsdirektör 
Katarina Bjelke.  

– Om man ser till hållbar utveckling 

i ett större perspektiv är det viktigt att 
vi är med i olika typer av forskningspro
jekt i världen. Men fortfarande måste kli
matutsläppen minska drastiskt, särskilt 
från oss i vår del av världen, och jag kan 
tycka att vi inte tillräckligt tydligt har 
adresserat den här problematiken, säger 
miljö chef Karolina Kjellberg. 

ANDERS BACKLUND, REKTORSRÅD för in
ternationalisering, menar att det är vik
tigt att inför varje resa tänka igenom al
ternativen.  

– Att resandet ökar när vi strävar efter 
att utveckla våra internationella samar
beten är ganska naturligt. Men man ska 
naturligtvis inte resa i onödan. Det vikti

gaste är att man frågar sig själv inför varje 
resa om den är viktig, och om man valt 
att genomföra den på det bästa sättet.   

Under 2017 ökade koldioxidutsläp
pen från flygresor under 50 mil med 2 
procent per årsarbetskraft jämför med 
året innan. Flygresorna över 50 mil ökade 
med 2,4 procent under samma period. 
Trots ökningen når universitetet ändå 
upp till miljömålet, eftersom de korta 
flygresorna under 2015 låg på en ännu 
högre nivå. 

– En positiv nyhet är att antalet korta 
flygresor inom Sverige, med undantag 
för Campus Gotland, nu minskar kraf
tigt, säger Karolina Kjellberg.

MEN HON OROAS ÄNDÅ av de stigande to
talsiffrorna och menar att man måste bör
ja se över alternativa strategier.  

– Vi har till exempel funderat på in
tern klimatväxling. Det innebär att man 
lägger på en extra peng när man flyger 
som kan användas till andra saker som är 
bra för klimatet. Det kan vara ett sätt att 
få saker att hända som kanske inte skulle 
ha blivit av annars, säger hon. 

SLU jobbar till exempel med en lik
nande modell där hälften av pengarna 
från klimatkompensationen används till 
att utveckla klimatsmarta itlösningar. 
Den andra hälften kan sökas av medar
betare för olika miljövänliga projekt, till 
exempel inköp av elcyklar.  

– Arbetet med att utreda förutsätt
ningar för intern klimatväxling fortgår 
och frågan ingår i universitetets pågå
ende arbete med nya miljömål, säger 
Katarina Bjelke.   

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR till ex
empel resfria möten är ett annat viktigt 
arbete, menar Karolina Kjellberg. 

– Här finns det mycket att göra. Det 
är fortfarande inte så användarvänligt 
som det borde vara. 

Förutom tjänsteresor och resfria mö
ten handlar universitetets övriga miljö
mål om energianvändning, upphand
ling och inköp, kemikalieanvändning 
och återbruk. 

– När det gäller inköp kan man för
söka välja produkter som håller längre 
och där man till exempel använt mindre 
kemikalier i tillverkningen. Ibland kan 
det till och med vara smartare ur miljö
synpunkt att välja ett dyrare alternativ 
om produkten håller längre.   
Josefin Svensson  

Läs mer: mp.uu.se 
Riktlinjer för tjänsteresor: regler.uu.se

Koldioxidutsläppen från 
 universitetets tjänsteresor med 
flyg stiger. Den största delen av 
ökningen kommer från de långa 
flygresorna som ökat med 2,4 
 procent  under 2017.  

I slutet av förra året beslutades det att 
universitetets miljömål skulle förlängas 
till och med 2018, bland annat för att 
hamna i samma tidscykel som hand
lingsplanen för hållbar utveckling. Må
len innebär bland annat att användningen 
av resfria mötesalternativ ska öka, att 
utsläppen av koldioxid från bilresor ska 
minska jämför med 2015 års utsläpp och 
att antalet inrikes flygresor under 50 mil 

Miljöanpassade tjänsteresor 

n  Ställ frågan – måste 
jag resa? Går det att 
ringa eller använda 
webb eller video-
konferens istället?
n  Resa 50 mil eller 
 kortare? Välj tåget.
n  Flyg? Välj avgångar 
utan mellanlandningar. 
n  Hyrbil? Välj mellan-

stor miljöbil. 
n  Taxi? Välj miljötaxi. 
n  Egen bil? Samåk med 
kollegor. Kontrollera 
lufttrycket i däcken. 
 Använd motorvärmare 
på vintern. Kör lugnt  
och håll hastighets-
begränsningarna. 
n  Lokala resor?  

Välj buss, cykel eller 
promenera. 

Flygresor under 50 mil
Flygresor över 50 mil

KG CO2 PER ÅRSARBETSKRAFT

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uppsala universitets största kända miljöpåverkande 
faktor, de långa flygresorna, finns sedan 2016 inte 
längre med i universitetets miljömål. 

FO
TO

: M
AT

TO
N

85 55 62 60 53 54

1 178 1 122 1 160

861
916 938



UNIVERSEN 1 — 2018 7

Snart sätts spaden i marken för 
det senaste av universitetets stora 
byggprojekt – Nya Ångström.  
Det ska bli två nya, helt  olika, 
byggnader som bland annat 
ska hysa den institution och de 
 undervisningslokaler som i dag 
finns på det gamla regements-
området  Polacksbacken. 

I april påbörjas bygget av Nya Ångström 
som innebär att student ytor, undervis
ningslokaler och institutionen för infor
mationsteknologi flyttar till Ångström
laboratoriet. Det blir två nya byggnader, 
hus nio ska stå klart för inflyttning under 
hösten 2020 och hus tio beräknas vara 
klart under våren 2022. 

– Det är fantastiskt att det här äntli
gen blir av och det känns extra bra att 
områdesnämnden röstade igenom för
slaget med stor majoritet, säger Johan 
Tysk, professor i matematik och vice
rektor för vetenskapsområdet för tek
nik och naturvetenskap. 

Hus nummer nio blir en flygelbygg
nad på den södra delen av området och 
nummer tio uppförs på parkeringen norr 
om den nuvarande entrén. 

– Hus nio ska täcka upp befintliga 
verksamheters expansionsbehov och föl
jer Ångströms nuvarande struktur medan 
hus tio, som ser helt annorlunda ut, kom
mer att bli Ångströmlaboratoriets nya 
entrébyggnad. Ett sjuvåningshus med 
källare innehållande reception, aula, bib

liotek, undervisningslokaler, hela insti
tutionen för informationsteknologi och 
mycket annat, säger Cecilia Broman, pro
jektledare vid byggnadsavdelningen. 

Syftet med bygget är att samla verk
samheterna i moderna och ändamåls
enliga lokaler och därmed uppnå tvär
vetenskapliga synergieffekter. 

– Vi vill skapa en slagkraftig miljö 
med internationell lyskraft. En miljö 
med spännande tvärvetenskapliga sam
arbeten som kan locka både studenter 
och forskare. Man kan jämföra det med 
duktiga kockar som har tillgång till de 
bästa råvarorna. Allt finns på hyllan och 
i samarbete mixas de till nya spännande 
rätter, säger Johan Tysk. 
Birgitta Sinder Wilén 

Byggstart för  
Nya Ångström

Den nya entrébyggnaden ska innehålla 
bland annat reception, aula, bibliotek  
och undervisningslokaler. 

Hus tio blir Ångströmlaboratoriets  
nya entré. Byggnaden ska uppföras på  
parkeringen norr om nuvarande entré.  IL
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AKTUELLT

kel version som inte var skalbar till hela 
universitetet, men erfarenheterna var 
positiva och det blev underlaget för det 
rektorsbeslut som bestämde att vi skulle 
införa den här tjänsten vid universitetet, 
säger Ewert Bengtsson. 

Under slutet av 2017 började den slut
giltiga versionen att testas och om allt 
går vägen ska Allvis vara tillgänglig för 
forskare vid universitetet under våren. 

I SYSTEMET SKA ALLA typer av forsknings
data kunna lagras utan kostnad för den 
enskilde forskaren.

– Allt ifrån textdokument och admi
nistrativa data till mätningar, bilder och 
videoinspelningar kan hanteras i Allvis. 
Vi har gjort en uppskattning om att vi 
ska kunna hantera upp till några hundra 
gigabyte per person, men det är ingen 
hård gräns, säger Ewert Bengtsson.

– Vi räknar med att en petabyte ska 
räcka något år framöver. Utvecklingen 
går ju väldigt snabbt när det gäller kapa

citet, så har vi bara kommit i gång kan vi 
sedan lägga till mer lagringsutrymme till 
en mindre kostnad än den initiala, säger 
Richard Freitag, teknisk projektledare 
vid ITavdelningen.   

FÖR PROJEKT SOM PRODUCERAR riktigt 
stora datamängder och känslig informa
tion får man hitta andra speciallösning
ar. Här diskuteras det till exempel om 
att samverka på nationell nivå, bland 
annat inom ramen för universitetsda
tanätverket Sunet.

Allvis ska vara lätt att använda och 

gränssnittet kommer att påminna om 
Dropbox eller Google Drive som många 
forskare använder i dag.

– Skillnaden är att det här är mycket 
säkrare, säger Richard Freitag.

Materialet ska kunna sorteras in i map
par och också göras tillgängligt i en app 
på mobilen.

– Man ska kunna göra sina mätningar, 
registrera informationen och sedan ha 
möjlighet att visa den på mobilen eller 
läsplattan, säger Richard Freitag.

TANKEN ÄR ATT MATERIALET sparas i tre 
 olika kategorier; arbetsmaterial, gallrings
bara data och permanenta data. Den gall
ringsbara informationen kan ligga kvar i 
cirka tio år medan permanenta data lag
ras för framtiden. Det ska också finnas 
en koppling till universitetets databas 
Diva där publikationerna sparas.

– Det blir allt vanligare att bakomlig
gande forskningsdata sparas så att stu
dier kan upprepas. Det finns också ett 
tryck från forskningsråden om att man 
ska hantera sina forskningsdata på ett sä
kert sätt, säger Ewert Bengtsson. 

– Universitetet har ju haft problem 
med studier där grunddata har försvun
nit, och även om det inte handlar om 
forskningsfusk kan det ju misstänkas vara 
det om man har tappat bort sin usbsticka 
med all information. När systemet är 
lanserat ska man lagra sina forsknings
data här och gör man det ska man inte 
kunna tappa bort dem, fortsätter han.
Josefin Svensson

Om allt går enligt plan får Uppsala 
universitet under våren tillgång till 
ett nytt universitetsövergripande 
system för lagring av forsknings-
data. Lagringslösningen går under 
namnet Allvis och ska inlednings-
vis kunna lagra data på ett par mil-
jarder megabyte.

– Det är ordentligt mycket data det hand
lar om, och då har vi ändå dragit en gräns. 
Vi ska inte hantera de riktigt stora data
mängderna som produceras bland annat 
inom genomik och astrofysik och data 
som kräver väldigt hög säkerhet, som till 
exempel medicinska patientdata, berät
tar Ewert Bengtsson, professor emeritus 
vid institutionen för informationstekno
logi, som håller i projektet.

Arbetet med en universitetsövergri
pande lagringslösning påbörjades under 
2014 och en första pilotstudie genom
fördes 2015. 

– Det var en tekniskt sett ganska en

Driftkostnader
n Universitetets kostnader för Allvis 
beräknas uppgå till omkring fem mil-
joner kronor per år som tas från uni-
versitetets budget för gemensamma 
ändamål. 

Richard Freitag (till vänster) och Ewert Bengtsson  
hoppas att Allvis, universitetets nya system  
för lagring av forskningsdata, ska kunna lanseras  
under våren. Informationen ska lagras  
i universitetets egna system i en serverhall på BMC. 

Enklare att lagra 
forskningsdata
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En ny mobiltelefon 
har ett lagringsut-
rymme på omkring 
128 gigabyte.  128 
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Under 2016–2017 genomförde 
Uppsala universitet sina första 
öppna nätkurser.  Erfarenheterna 
från de två  pilotomgångarna 
 visar att kurserna bidragit till 
att  förmedla kunskap och skapa 
 debatt. Men för att gå vidare och 
utveckla nya kurser behövs en 
tydlig strategi. 

De öppna nätkurserna, som också går un
der benämningen mooc (massive open 
online courses), får inte längre stora 
rubriker och farhågorna att de skulle 
slå ut den traditionella universitetsut
bildningen har inte besannats. Men kur
serna är inte heller någon misslyckad 
modenyck som är på väg att försvinna. 

– Utvecklingen går mot en större di
versifiering, både avseende syfte och 
geografisk spridning. Allt fler kurser ut
vecklas i Europa och nya plattformar till
kommer hela tiden, säger Mats Cullhed, 
pedagogisk utvecklare vid avdelningen 
för kvalitetsutveckling.  

Han skulle gärna se att universitetet 
fortsätter att utveckla öppna nätkurser. 

– Både jag och lärarlagen som jobbat 
med kurserna ser dem som ett sätt för 
Uppsala universitet att bidra med saklig 
information och kritiskt tänkande i tider 
av ”fake news”. Här kan öppna nätkur
ser från vårt och andra universitet bidra 
till att stärka den akademiska kulturens 
respekt för sakliga resonemang långt ut
anför universitetsvärlden. 

Uppsala universitets tre moockurser 
genomfördes i två omgångar med start 
under hösten 2016. Deltagarna kom från 
hela världen med en övervikt på länder 
som Storbritannien och USA. 

Projektets tre huvudmål var att bidra 
till samverkansuppgiften genom att öka 
kunskapsspridningen till allmänheten, 
bidra till att göra Uppsala universitet 
mer känt och därmed underlätta rekry
teringen av studenter, samt att bidra till 
utvecklingen av undervisningen, både på 
campus och i distansutbildningar.

– Det som har fungerat är utan tve
kan kunskapsspridningen. Att göra kun
skap brett tillgänglig på en internatio
nell nivå, säger Mats Cullhed.

MÅLET ATT GÖRA UNIVERSITETET mer känt 
kan också anses vara uppfyllt, om än i 
mer allmän bemärkelse.

– Det är ju väldigt svårt att mäta om 
kurserna har haft någon betydelse för till 
exempel antalet ansökningar till ordina
rie utbildningar, menar Mats Cullhed. 

När det gäller det tredje målet har 
utvecklingen av kurserna varit lärorika 
för lärarlagen, men det är mer osäkert i 

vilken utsträckning de pedagogiska och 
praktiska erfarenheterna är överförbara 
till den ordinarie undervisningen. 

– Deltagarna i de öppna kurserna har 
inte samma motivation som studenter på 
campus, vilket gör att det blir svårare att 
dra slutsatser kring hur pedagogiken i en 
mooc skulle fungera på campus. 

HUR FRAMTIDEN SER UT för öppna nät
kurser vid Uppsala universitet är i nu
läget oklart. 

– Rektor har ännu inte fattat något 
beslut och vi jobbar med att ta fram ut
förligare underlag, säger Mats Cullhed. 

Han betonar behovet av att formulera 
en strategi om universitetet ska fortsätta 
att stödja utvecklingen av moockurser. 

– Vi behöver i så fall en strategi för 
kursernas roll som utgångspunkt för val 
av bland annat kursplattform, organisa
tion och finansiering. 
Josefin Svensson 

Nya riktlinjer för 
språkanvändning
En arbetsgrupp ska under 
 våren ta fram nya riktlinjer  
för språkanvändning vid 
 Uppsala universitet. Ett mål  
är att alla doktorander och  
forskare ska kunna skriva  
vetenskapliga texter både på 
svenska och engelska, ett an-
nat är att viktig administrativ 
information för medarbetare 
ska finnas på båda språken.

Varför behövs det riktlinjer för hur 
vi ska använda olika språk?

– Vi måste alla hantera både 
svenska och engelska. Det hand
lar om att kunna skriva vetenskap
liga texter på bägge språken, men 
också om att se till att administra
tiv information också finns på eng
elska. I och med att studentgrupper 
är mer och mer heterogena så finns 
det behov av stöd när det gäller oli
ka språk. Det är också viktigt att slå 
vakt om svenska språket, bland an
nat för att vi ska kunna samverka 
med samhället utanför akademin, 
säger Björn Melander, professor i 
nordiska språk och ordförande för 
arbetsgruppen som ska ta fram de 
nya riktlinjerna.
Men varför ska studenter och 
forskare från andra länder kunna 
svenska när de kanske bara är här 
i några år?

– Ja, det kan synas onödigt, men 
om vi vill vara ett internationellt 
universitet och faktiskt försöka re
krytera studenten eller forskaren ef
ter avlagd examen så underlättas 
processen av att hon eller han redan 
behärskar svenska språket. Vi vill ju 
också att den nya medarbetaren ska 
kunna delta i alla sammanhang, till 
exempel nämnder och kommittéer.
En annan fråga som arbets-
gruppen ska fundera över är hur 
man bäst kan ta vara på den  breda 
språkkompetens som finns vid 
 universitetet.

– Vi har många studenter och 
medarbetare som representerar åt
skilliga språk. Svenska och engelska 
är ju de tunga språken men vi bör 
inte glömma minoritetsspråken el
ler alla andra språk som finns repre
senterade här, säger Björn Melander.
 Birgitta Sinder Wilén
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Björn  Melander är ordförande  
i arbetsgruppen som tar fram  
de nya riktlinjerna. 

Öppna nätkurser  
– hur gick det? 

Antibiotic Resistance:  
the Silent Tsunami
Vetenskapsområdet för medicin och 
farmaci höll i kursen ”Antibiotic Resis-
tance: the Silent Tsunami” som sträckte 
sig över fyra veckor med en uppskattad 
arbetsinsats på tre timmar per vecka. 
Första kurstillfället hade 7 097 deltagare 
där 915 personer genomförde minst 90 
procent av kursens moment. Det andra 
tillfället under våren 2017 lockade 3 412 
deltagare där 461 personer genomförde 
minst 90 procent av kursmomenten. 
Deltagarna skrev 5 872 respektive 2 833 
kommentarer under kursernas gång.

Climate Change  
Leadership
Vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap höll i kursen ”Climate 
Change Leadership” som omfattade 
fem veckor med en genomsnittlig 
arbetsinsats på fem timmar per vecka. 
Här lockade första kursen 4 163 del-
tagare, varav 235 genomförde minst 
90 procent av kursen. Den andra 
omgången hade 2 372 deltagare där 171 
personer genomförde minst 90 procent 
av kursmomenten. Deltagarna skrev 
4 589 respektive 2 998 inlägg under 
kursernas gång. 

Understanding Financial 
Crisis: Business Cycles 
and Policy
Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap höll kursen ”Un-
derstanding Financial Crisis: Business 
Cycles and Policy” som var fem veckor 
lång med en uppskattad arbetsinsats på 
fyra timmar per vecka. Den första om-
gången hade 3 958 deltagare varav 270 
fullföljde minst 90 procent av momen-
ten. Den andra omgången hade 1 602 
deltagare där 87 personer genomförde 
minst 90 procent av kursen. Deltagarna 
skrev 2 932 respektive 700 inlägg.

”Det som har fungerat är utan tvekan 
kunskapsspridningen”, säger Mats 
Cullhed, pedagogisk utvecklare. 
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PÅ JOBBET/HOT OCH HAT

SVÅRT ATT 
VÄRJA SIG 
MOT NÄTHAT 
Att utsättas för näthat är i dag vardag för många forskare. 
Negativa inlägg delas snabbt på nätet och det är svårt  
att värja sig och styra över innehåll och spridning.  
Heléne Lööw, universitetslektor vid historiska institutionen  
och Susanne Sütterlin, postdoktor vid institutionen för 
medicinska vetenskaper, berättar om sina erfarenheter.

DEN SOM VILLE HOTA någon förr i tiden 
satt ofta och klippte och klistrade bok
stäver ur tidningar. Dessutom skulle man 
skaffa fram adress, kuvert och frimär
ke samtidigt som man antagligen också 
gjorde allt med handskar på för att för
söka förbli anonym. Det var både be
svärligt och tidsödande och många ång
rade sig på vägen. 

– Den digitala revolutionen har änd
rat på det och nu kan vem som helst nå 
väldigt många på kort tid. Budskapet 
sprids fort och den som är utpekad eller 
hotad har ingen som helst kontroll över 

vad som händer. Det verkar inte heller 
vara lika viktigt att vara anonym längre. 
Möjligheterna att på lagligt sätt straffa 
en näthatare är mycket små, säger He
léne Lööw, universitetslektor vid histo
riska institutionen. 

Hon forskar om nazism i Sverige och 
har bland annat studerat nationalsocia
lism i Sverige från 1920talet till nutid. 
Hennes arbete har lett till att hon fått 
utstå mycket näthat under åren. 
Hur hanterar du det? 

– Mejl slänger jag olästa. Jag har ingen 
öppen Facebooksida, ingen blogg eller 
Twitterkonto. Dessutom googlar jag 
aldrig på mig själv, det lärde jag mig ti
digt. Om man läser allt som skrivs på 
nätet kan man gå ner sig fullständigt. 
Någon gång har jag försökt ta en dis
kussion men det resulterade i en stört
flod av påhopp och anklagelser. Det var 
ingen framkomlig väg. 
Vad kan det vara i en forskares arbete 
som triggar igång vissa människor? 

– Det finns en misstro mot myndig
heter och forskare. Ofta handlar det om 
vad man inte gjort, det vill säga vad man 
enligt mejlskrivaren borde göra för att 
använda skattepengar på ett bättre sätt 
eller vad som i deras ögon är bättre och 
viktigare forskning. 
Vem är det som gör så här, har du 
 någon bild av näthotaren? 

– Även om jag föredrar att tro att helt 
vanliga människor inte gör så här verkar 
det vara vad vi kallar helt vanliga männ
iskor i medelåldern. Det verkar helt en
kelt finnas en allmän extrem aggressi
vitet i debatter, oavsett ämne. Det vore 
fantastiskt om all denna energi kunde 

läggas på något positivt istället, säger 
Heléne Lööw. 

För Susanne Sütterlin, postdoktor 
vid institutionen för medicinska veten
skaper, är hotfulla telefonsamtal och e
post vardag. 

Som klinisk mikrobiolog har hon in
tresserat sig för bakteriers resistens både 
mot antibiotika och andra antibakteriella 
medel, som till exempel silver.  

– Silver har en lång tradition inom 
medicin och har mot bakgrund av den 
ökande resistensproblematiken mot anti
biotika fått en renässans i dagens mo
derna medicin som ett alternativt till 
antibiotika i vissa sammanhang. I veten
skapskretsar är man rädd att överanvänd
ning av substanser som silver förvärrar 
det nuvarande antibiotikaresistensläget. 
I den forskning jag är involverad i försö
ker vi förstå mer om dessa sammanhang. 

Hoten hon blivit utsatt för kommer 
ofta från personer som säljer silverpro
dukter i hälsofrämjande syfte, som till 
exempel kosttillskott.  

– Jag tror att dessa personer missupp
fattar min forskning som angrepp på de
ras affärskoncept och befarar ekonomiska 
förluster. Jag har framför allt fått elaka 
mejl och telefonsamtal och några har 
även försökt leta upp mig på arbetet. Per

sonlig kontakt är riktigt otrevligt, man 
vet inte vad som kommer att hända men 
man vet att det blir obehagligt, säger Su
sanne Sütterlin.  
Hur hanterar du hotfulla mejl och 
 telefonsamtal? 

– Jag har inte någon webb eller Face
booksida och jag letar inte på nätet efter 
hat som rör min forskning. När det hand
lar om konkreta hotmejl så kontaktar jag 
direkt universitetets säkerhetsavdelning. 
Tyvärr har hoten också involverat mina 
barn, så jag påminner dem kanske mer 
ofta än jag annars skulle göra om att de 
inte får prata med främmande vuxna.  

Det är inte alltid lätt att avgöra om en 
person är ute efter att hota eller skada. 
De flesta vill ofta bara diskutera forsk
ning eller göra en intervju. 
Har du någon strategi för att undvika 
de som vill hota eller ställa till besvär? 

– Dels svarar jag inte med namn om 
det är ett okänt nummer på displayen. 
Sedan försöker jag skaffa så mycket bak
grundsinformation som möjligt om nå
gon vill prata om min forskning. Som 
forskare ska man ju vara en tillgänglig 
informationskälla, vilket jag också gärna 
vill vara, men det har tyvärr blivit en onö
digt svår balansgång. 
Birgitta Sinder Wilén 

Heléne Lööw, universitetslektor vid 
historiska institutionen.

Susanne Sütterlin, postdoktor vid insti-
tutionen för medicinska vetenskaper. 

” Någon gång har jag 
 försökt ta en diskussion 
men det resulterade  
i en störtflod av påhopp 
och anklagelser.” 
Heléne Lööw
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Hur ska man agera om man ut-
sätts för hot och hat på nätet? Vid 
säkerhetsavdelningen på Uppsala 
universitet betonar man vikten av 
att jobba förebyggande och tänka 
efter innan man publicerar. 

Näthat är ingen egen brottskategori och 
kan vara allt ifrån otrevliga kommenta
rer till olagliga handlingar som ofta rub
riceras som olaga hot, ofredande, förtal 
eller förolämpning. 

– Att något upplevs som otrevligt är 
en sak, men om det som hänt är olagligt 
är en annan. Vårt utgångsläge är att om 
man upplever att man är utsatt för hot 
eller hat så ska man i första hand göra 
en polisanmälan, säger Christina Boman, 
säkerhetschef vid Uppsala universitet.

– Vad man sedan uppfattar som hot 
är väldigt individuellt. En del kan accep

tera och hantera nästan vad som helst, 
medan andra upplever ett mindre krän
kande uttalande som väldigt hotfullt, 
fortsätter hon.

I RAPPORTEN ”HAT OCH hot på nätet – en 
kartläggning av den rättsliga reglering
en i Norden från ett jämställdhetsper
spektiv”, som publicerades i juni 2017, 
beskrivs de polisanmälda brotten med 
fokus på skillnader mellan könen. Den 
visar att när män utsätts för näthat är det 
oftare fråga om kränkningar som anspe
lar på yrkesskicklighet och kompetens 
eller hot om våld. Kvinnor utsätts istäl
let för kränkningar med betydligt stör
re inslag av sexism, sexuella hot och tra
kasserier som kopplar mer till person än 
profession.

Vid säkerhetsavdelningen håller man 
flera kurser som handlar både om person

säkerhet och om hot och hat på nätet. 
Efterfrågan på den här typen av kurser 
har ökat och de blir numera snabbt full
tecknade. Lena Rosendal Nyström, sä
kerhetssamordnare, håller i utbildningen 
om hot och våld på arbetsplatsen.

– Mycket handlar om att förbereda 
sig. Hur ska jag tänka, vad gör jag om 
det värsta händer och vad blir konse
kvenserna? Det är viktigt att gå igenom 
vad som kan uppstå och hur man då ska 
agera, säger hon. 

Samma principer gäller för hot och 
hat på nätet. 

– Man behöver tänka efter innan man 
publicerar och fundera på vem man är på 
nätet. Vi har ju alla möjligheter att bygga 
vår egen identitet där. Och vill man inte 
vara en aktör på nätet så behöver man 
inte vara det, säger Christina Boman. 
Josefin Svensson

” Mycket handlar  
om att förbereda sig”

Näthat kan vara allt från otrevliga  
kommentarer till olagliga handlingar  
som ofredande och förtal.

TÄNK EFTER FÖRE 
Säkerhetsavdelningens 
 nätbaserade utbildning  
”Hot och hat via internet”  
ger tips och råd om hur  
man kan hantera näthat. 

n Vad publicerar du på internet? 
Var källkritisk och tänk till innan 
du delar information.
n Undvik att svara avsändaren 
och att ge dig in i diskussioner. 
Om det är nödvändigt att svara  
– var saklig.
n Bevissäkra. Notera alias, 
e-postadress och webbplats-
adress. Skriv också upp da-
tum och tid och ta foton eller 
 skärmdumpar av kommentarer-
na. Spara meddelandet  digitalt 
(det kan finnas digitala spår i 
meddelandet) på en sådan plats 
att du inte behöver se det, till 
 exempel i en separat mapp.
n Kontakta omedelbart säker-
hetschefen och berörd prefekt 
eller chef.
n Rapportera händelsen till 
 aktuellt forum.
n Om du är utsatt för hot eller hat 
– gör en polisanmälan.

VAD KAN SÄKERHETS-
AVDELNINGEN  
HJÄLPA TILL MED?

n Förebyggande arbete, till 
 exempel utbildningar.
n Råd avseende bevissäkring.
n Råd kring vidare säkerhets-
höjande åtgärder.
n Allmänt stöd och råd.

Läs mer på medarbetar
portalen: mp.uu.se

VID AKUTLÄGEN
n Om det uppstår akuta hot  eller 
nödsituationer finns det alltid 
möjlighet att ringa universitetets 
larmnummer: 2500. Numret är 
alltid bemannat och där kan du 
komma i kontakt med universite-
tets tjänsteman i beredskap som 
kan ge råd, men också dra igång 
universitetets krisorganisation 
om det handlar om ett större hot 
eller incident.  
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Hon forskar om 
människans minne
Hedvig Söderlund är  nybliven 
 professor i psykologi med 
 inriktning mot människans  minne. 
Hon undersöker bland  annat 
hur kön, åldrande och svåra 
d epressioner påverkar minnet.

 
– Jag forskar mer specifikt på hur epi
sodiskt respektive spatialt minne är or
ganiserat i hjärnan, i synnerhet hur den 
delen av hjärnan som heter hippocam
pus är inblandad i episodiskt och spati
alt minne, säger Hedvig Söderlund, pro
fessor i psykologi.

Episodiskt minne är personliga och 
specifika händelser vid en viss tid och 
plats. Det kopplar bland annat ihop  vad 
du tänkte, kände, hörde och hur det luk
tade vid det specifika tillfället. Spatialt 

minne kan beskrivas som hur du tar dig 
från plats A till plats B, en form av lo
kalsinne.

– Tack vare episodiska minnen vet vi 
vad vi har varit med om i livet och vilka 
vi är. Men det episodiska minnet är mer 
känsligt för sjukdomar, stress och åld
rande. Det beror bland annat på att epi
sodiska minnen är komplexa och består 
av en mängd minnesdetaljer lagrade på 
olika platser i hjärnan. 

Hippocampus kopplar ihop alla de 
olika minnesdetaljerna och vet var i hjär
nan de är lagrade. Området ligger cen
tralt i hjärnan och är viktig för både epi
sodiskt och spatialt minne. 

 – Hippocampus kan delas in i olika 
delar med olika funktioner i minnet. De 
bakre delarna är särskilt viktiga för spati

alt minne, alltså hur platser är kopplade 
till varandra. Och ju längre bak i hippo
campus desto fler bilddetaljer. De främre 
delarna och framför allt vänster hippo
campus är viktiga för språkliga detaljer.

 HEDVIG SÖDERLUND STUDERAR OCKSÅ hur 
episodiskt respektive spatialt minne på
verkas av olika faktorer som till exem
pel kön, åldrande och svåra depressioner.

 – När det gäller olikheter mellan kö
nen är den tydligaste skillnaden att män 
som grupp har ett bättre spatialt minne 
än kvinnor som grupp. 

Alla olikheter är förstås statistiska 
skillnader inom försöksgrupper och inte 
individuella skillnader.

– Vi studerar hjärnans aktivitet ge
nom magnetresonans när personen ska 

behålla orienteringen i en virtuell laby
rint. Då kan vi se att männen aktiverar 
höger hippocampus långt bak i betydligt 
större utsträckning än kvinnor. Kvinnor 
som grupp aktiverar vänster hippocam
pus i större utsträckning och verkar an
vända en mer språklig strategi i testet.

Kvinnor som grupp har ett bättre epi
sodiskt minne än män som grupp men 
skillnaden är inte lika stor som med det 
spatiala minnet. 

 JUST NU UNDERSÖKER HON bland annat 
hur svåra depressioner behandlade med 
elektrokonvulsiv behandling (ETC) på
verkar minnet. Det finns vittnesmål från 
patienter om att de har fått minnesför
luster, men forskningen har hittills inte 
kunnat visa en minnespåverkan i sam
ma utsträckning.

 – Eventuellt beror det på att man inte 
har testat patienternas episodiska minne 
i tillräckligt stor utsträckning utan foku
serat på det mer robusta kunskapsmin
net. Hittills har vi kunnat konstatera att 
gravt deprimerade personer innan be
handling har nedsatt episodiskt minne 
men relativt intakt kunskapsminne. Hur 
det ser ut efter behandling återstår att se.
 Anders Berndt

Hedvig Söderlund, professor  
i psykologi, forskar om hur  
minnet är organiserat i hjärnan.
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1
Du har utsetts till Wallenberg 
Academy Fellow och fått 
mycket uppmärksamhet för 

upptäckten att flytande magma kan 
spricka när den tränger in i jord-
skorpan. Hur gick det till?

– Jag och doktoranden Tobias Mattsson 
var på Island sommaren 2016 och under
sökte en gammal magmakammare som är 
11,7 miljoner år gammal. Vi gjorde våra 
mätningar, tog stenprover och kunde se 
att det var konstiga sprickor i den stel
nade magman. När vi tittade på dem i 
mikroskop senare förstod vi att det fak
tiskt var magman som har deformerats och 

spruckit medan den trängde in i magma
kammaren.

2
Hur är det att göra en helt  
ny upptäckt?
– Vi läste många artiklar om 

experiment och lavaflöden och  försökte 
hitta svar överallt, men det tog unge fär 
ett halvt år innan vi förstod. Det var en 
jättespännande process. Man går från 
total förvirring till en viss eufori.

3
Målet med forskningen är  
att förstå hur sprickning i 
magma påverkar till exempel 

förutsägelser av vulkanutbrott, hur 
ädelmetaller och oljereservoarer 
 bildas, men också utvinning av 
 geotermisk energi. Hur går ni vidare 
med forskningen?
– Den magmakammare som vi stude
rade var 500–1 000 meter under ytan, 
så vi tänker undersöka  magmakammare 
djupare ned. En annan fråga är om så
dana här magmakammare kan göra ex
plosiva utbrott eller om de är  stabila. 
Och vi kommer att undersöka andra 
ställen där det kan finnas sprickande 
magma, till exempel i Argentina.

4
Hur arbetar du när du är ute  
i fält?
– Att mäta strukturen är en 

viktig del, till exempel olika lager som 
kan mätas med geologisk kompass. 
 Numera finns det appar i  telefonen 
man kan använda sig av.  Sedan kan 
man använda mätningarna och  kartan 
och bygga 3Dmodeller av det i 
 datorn. Vi har också haft en drönare 
med oss och kombinerar våra observa
tioner med bilder från drönaren.
Annica Hulth

En ny forskningsmiljö inom åld-
rande och hälsa ska etableras vid 
Uppsala universitet. Målet är att 
bidra till ökad kunskap om banden 
mellan livsstil och hälsa.

Vetenskapsrådet anslår 19,2 miljoner 
kronor till projektet som leds av Karl 
 Michaëlsson, professor i medicinsk epi
demiologi vid institutionen för kirurgiska 
vetenskaper.

– Vår ambition är att kartlägga bio
markörer som signalerar kopplingar mel
lan levnadsvanor och ohälsa, säger Karl 
Michaëlsson.  

Genom att analysera bland annat fett
vävnad, blod och avföring och ställa re
sultaten mot de vanor provlämnarna 
rapporterat samt registerinformation 
om sjukdomar som uppkommit senare 
i livet, hoppas forskarna kunna ge mer 
kunskap för bättre livsstilsrekommen
dationer. Biobankens innehåll ska också 
bli mer användbart för andra forskare. 

DE PROVSAMLINGAR SOM SKA ligga till 
grund för arbetet initierades 1987 i Upp
sala, flyttades med tiden till Karolinska 
institutet men återvänder nu till Upp
sala universitet.

– Vi tilldelades tidigare i år 55 miljo
ner kronor från Vetenskapsrådet för att 
tillgängliggöra och skapa en nationell 
infrastruktur kring dessa data. Veten
skapsrådets nya anslag ger oss nu förut
sättningar att vässa informationen i mate
rialet ytterligare, säger Karl Michaëlsson.  

Analysarbetet ska bedrivas i samver
kan med utvalda partners vid SciLifeLab, 
Chalmers, Karolinska institutet och Öre
bro universitet. Tidsmässigt lägligt med 
infrastrukturens flytt till Uppsala univer
sitet ska även en epidemiologisk forsk
ningssamverkan, Epihubben, formeras 

inom vetenskapsområde för medicin 
och farmaci.

– Min förhoppning är att vi genom 
att samla styrkorna lägger en långsiktig 
grund till bättre epidemiologisk forsk
ning, konstaterar Karl Michaëlsson.
Magnus Alsne

4 FRÅGOR TILL  
STEFFI BUCHARDT, 
universitetslektor vid institutionen  
för geovetenskaper.

Upptäckte  
sprickande 
magma

Ny forskningsmiljö 
inom livsstil och hälsa 

Ny teknologi för 
 accelererad sårläkning 
n Forskare vid Uppsala universitet 
och SLU har hittat ett nytt sätt att 
läka sår snabbare. Teknologin som 
nu publiceras i den vetenskapliga 
tidskriften PNAS, bygger på mjölk-
syrabakterier som producerar det 
terapeutiska proteinet direkt i såren. 
Forskarna är först i världen med att 
utveckla detta för behandling av sår 
och teknologin har förutsättningar 
att förändra det stora fältet biolo-
giska läkemedel. 

– Vi har utvecklat en läkemedels-
kandidat, ett nästa generations bio-
logiskt läkemedel och kan nu visa 
fantastiskt fina resultat på accelere-
rad sårläkning hos möss, säger Mia 
Phillipson, professor vid institutio-
nen för medicinsk cellbiologi.

Nytt rektorsråd för  
god forskningssed 
n Från och med den första februari 
är Stefan Eriksson, universitetslektor 
vid institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Centrum för forsk-
nings- och bioetik, rektorsråd för 
god forskningssed vid Uppsala uni-
versitet. Uppdraget är helt nytt vid 
universitetet och handlar bland an-
nat om att driva och samordna uni-
versitetsövergripande frågor kring 
god forskningssed samt att vara råd-
givande till rektor.  

– Målet är att vi ska arbeta mer ko-
ordinerat och strategiskt med forsk-
ningsetiska frågor, både inom och 
utanför universitetet. Det finns redan 
ett stort engagemang på olika nivåer 
som jag hoppas kunna samla och 
därmed öka medvetenheten, säger 
Stefan Eriksson.  

Forska på Fårö 
n Uppsala universitet har sedan någ-
ra år tillbaka ett samarbetsavtal med 
Stiftelsen Bergmangårdarna, vilket 
bland annat ger forskare och dokto-
rander vid universitetet möjligheter 
att bo och arbeta en till två veckor 
i Ingmar Bergmans efterlämnade 
fastigheter på Fårö. Fastigheterna är 
tillgängliga mellan mars och oktober 
med undantag för juli månad. 

Skicka din ansökan till Christer 
Waldenström, utredare vid avdel-
ningen för gemensam  service:  
christer.waldenstrom@uadm.uu.se. 
Ansökningarna behandlas löpande.  
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Karl Michaëlsson, professor vid institutionen 
för kirurgiska vetenskaper, leder arbetet  
med att etablera en ny forskningsmiljö. 

Mia  
Phillipson. 
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AKTUELLT/LXXXXXXXN

– Jag har hittat mitt drömjobb, 
konstaterar Annabel Ekberg, 
en av 14 doktorander som nu 
förenas i Uppsala Antibiotic Center 
(UAC), universitetets senaste och 
mest omfattande satsning inom 
antibiotikaområdet. 
TEXT: MAGNUS ALSNE    FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT 
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TVÄRVETENSKAPLIGT 
PERSPEKTIV
Forskarutbildningen är 
kärnan i verksamheten 
vid Uppsala Antibiotic 
Center. 
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– Uppsala Antibiotic Center är en väldigt spännande 
miljö att vara delaktig i. Den accelererande antibioti
karesistensen ställer oss inför ett globalt hot som inga 
murar skyddar mot. Ska människan överleva är inter
nationell samverkan den enda vägen, och just nu är 
Uppsala nav för flera intressanta initiativ. 

Christer Malmberg är en av 14 doktorander i UAC, 
Uppsala universitets senaste och mest omfattande sats
ning på antibiotikaområdet. Sedan tidiga oktober be
finner han sig bokstavligt talat i händelsernas centrum. 
Skrivbordet i företaget Gradientechs lokaler erbjuder 
en snötäckt vy över Uppsala Science Park och Akade
miska sjukhusets takåsar. På andra sidan Dag Ham
marskjölds väg ligger Uppsala universitets biomedi
cinska centrum som utgör geografisk hemvist för det 
nya centret. 

– Mitt doktorandprojekt syftar till att utveckla snab
bare diagnostik för antibiotikaresistens vid blodinfek
tioner, och med UAC:s helhetsgrepp hämtar jag kraft 
ur akademi, vård och industri vilket är enorma till
gångar, säger Christer Malmberg. 

Centrumföreståndare är Dan I. Andersson, profes
sor i medicinsk bakteriologi.

– Världen är sedan länge bortom punkten där vi 
skulle klara oss med enbart nya antibiotika, i dag måste 
vi öka vår förståelse, förändra vårt beteende och bli klo
kare konsumenter. Dessutom krävs ekonomiska inci
tament som väcker läkemedelsindustrins intresse. Si
tuationen är helt enkelt så komplex att vetenskapligt 
samarbete är nödvändigt, och i UAC förenar vi Upp
sala universitets styrkor i en frontlinje vars bredd är 
helt unik, säger han.  

VID CAMPUS ENGELSKA PARKEN förbereder Klara Bertils 
sin doktorandstudie om hur samtal mellan vårdperso
nal och patienter med luftvägsinfektioner kan påver
ka förskrivningen av antibiotika. En språkvetenskap
lig touch som torde ge en något exotisk status i UAC:s 
trots allt övervägande medicinska kontext, eller är det 
snarare vid heminstitutionen för lingvistik och filologi 
tillhörigheten måste motiveras? 

– Till vardags rör jag mig bland lingvister, men jag 
hämtar lika stor inspiration i den interdisciplinära mil
jön vid Uppsala Antibiotic Center. Där finns skarpa 
människor och jag uppfattar en nyfikenhet inför vad 
humanistiska perspektiv och metoder kan tillföra i ar
betet mot antibiotikaresistens, berättar Klara Bertils.  

Ur det tvärvetenskapliga mötet vill Uppsala univer
sitet fostra en ny generation forskare med förutsätt
ningar att uppfatta och ta sig an antibiotikaproblema
tiken i dess fulla vidd. Att de fjorton doktoranderna 
nu är installerade vid nio olika institutioner frigör tid 
för nästa steg – rekrytering av en biträdande lektor till 
vart och ett av universitetets tre vetenskapsområden. 

– Forskarutbildningen utgör kärnan i vår verksam
het. Lektorerna ger oss kraft att ytterligare stärka stra
tegiska forskningsmiljöer. Det är långsiktiga investe
ringar och processen får ta den tid som behövs, men 
vi räknar med att de är på plats någon gång under 
2018. Parallellt för vi även samtal med SLU och Sta
tens veterinärmedicinska anstalt om former för ut
ökad samverkan. På sikt behöver vi fler aktörer på tå
get, både från andra sektorer och andra länder, säger 
Linus Sandegren, projektkoordinator vid UAC och 

universitetslektor vid institutionen för medicinsk bio
kemi och mikrobiologi.  

– Jag har hittat mitt drömjobb, konstaterar Anna
bel Ekberg. Hon är sedan oktober doktorand på deltid 
med band till både Akademiska sjukhuset, universite
tets institution för medicinska vetenskaper och nät
verket Strama Region Uppsala. I sin profession som 
klinisk apotekare har hon lång erfarenhet av antibio
tikarelaterade utmaningar, men det var först när UAC 
annonserade sin verksamhet som den sista pusselbi
ten föll på plats. 

– Jag vill kombinera mitt intresse för antibiotikafrå
gor med klinik och forskning i ett internationellt sam
manhang och i den här gruppen ryms allt. Att samla 
människor och kunskap från hela världen berikar verk
ligen samtalet. Redan efter några få möten är energin 
påtaglig. Själv ska jag prova hur olika interventioner 
påverkar förskrivning av antibiotika inom svensk slut

envård. Utländska studier visar att en skillnad är möj
lig, och projektet möter stort intresse vid Akademiska 
sjukhusets infektionsklinik.  

UNDER VÅREN BJUDER CENTRET in till en rad semina
rier och workshops. På gästlistan står de egna dokto
randerna, men också forskare och experter vid andra 
svenska lärosäten. Lite längre fram ska nationsgränser 
överbryggas via en gemensam forskarskola med uni
versitetet i holländska Groningen. 

– Jag hoppas att mina år som doktorand ska ge mig 
en tvärvetenskaplig medvetenhet, säger Christer Malm
berg. För mig som civilingenjör är det lätt att se allt 
med tekniska ögon och fokusera på raka lösningar, 
men kring antibiotikaresistens finns inga enkla svar. Vi 
måste förstå helheten, och jag tror att Uppsala Anti
biotic Center har det som krävs för att bli plantskola 
för precis den formen av problemlösare. n

Uppsala Antibiotic Center 
n Centret invigdes vid Uppsala universitet   
våren 2016. Det samfinansieras av 
 universitetets tre vetenskapsområden 
och i styrelsen  ingår  Uppsala universitet, 
Läkemedelsindustri föreningen, SLU och SVA.

Läs mer: www.uac.uu.se

”Att samla människor och kunskap från hela 
världen berikar verkligen samtalet”, säger 
 Annabel Ekberg, doktorand (andra från  vänster). 
Här tillsammans med projektkoordinator Linus 
Sandegren, Klara Bertils, doktorand och  
Christer Malmberg, doktorand. 

Dan I. Andersson, professor vid insti-
tutionen för medicinsk biokemi och 
mikrobiologi, är föreståndare för UAC. 

REPORTAGE
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Uppdrag  
samverkan
– Vi vill göra samverkan till ett lika 
självklart inslag som forskning 
och pedagogik i den  akademiska 
meritportföljen, säger  Christel 
Bergström, prodekan för sam-
verkan vid vetenskapsområdet för 
medicin och farmaci.

– Samverkan är en nödvändighet för varje 
universitet, och i Uppsala är vi både duk
tiga och framgångsrika. Samtidigt finns 
det utrymme för utveckling. Inte minst 
ifråga om hur vi paketerar och presente
rar vårt erbjudande för omvärlden, och 
här väntar en stor och viktig uppgift.

Sommaren 2017 utnämndes Christel 
Bergström, lektor i farmaci, till den för
sta prodekanen för samverkan vid veten
skapsområdet för medicin och farmaci. 
Såväl beslut som roll tangerar Uppsala 
universitets senaste mål och strategi
dokument där samverkan anges som prio
riterat område. Till den nya prodekanens 
stöd har en nio personer stark kommitté 
och en administrativ funktion formerats, 
men är det verkligen tillräckligt för att 

uppnå områdesledningens ambitioner?
– Vi står inför ett omfattande upp

drag, men vet också vilka ramar som gäl
ler. Just nu bygger vi en organisation och 
så snart den är på plats är vi redo att på
börja vårt arbete ute i vetenskapsom
rådet, konstaterar Christel Bergström.

UPPSALA UNIVERSITET BEDRIVER FÖR när
varande flera parallella satsningar på 
samverkan. Ett centralt råd som leds av 
prorektor Anders Malmberg ska bland 
annat vara samtalsforum för gemensam
ma ärenden, som universitetets strate
giska partnerskap och större tvärveten
skapliga projekt. 

– På sikt bör vi naturligtvis presen
tera en samlad bild av all den samver
kan som bedrivs vid universitetet, men 
initialt måste vi prioritera vetenskaps
områdets interna målbild.

Christel Bergströms uppdrag sträcker 
sig över tre år. Längs vägen är ambitionen 
att inventera vem som faktiskt uträttar 
vad inom vetenskapsområdets samver
kansarbete och vad som gör sig bättre på 

universitetsövergripande nivå. Att iden
tifiera åtminstone en partner för ett po
tentiellt strategiskt samarbete samt att 
lägga grund för akademisk meritering 
med koppling till samverkan står också 
på agendan.

– Över hela universitetet pågår, och 
har alltid pågått, stora mängder sam
verkan.Men redan en snabb överblick 
visar att initiativen ofta är knutna till 
enskilda personer. Vi vill bygga på bred 
front och få hela generationer forskare 
att redan från början tänka samverkan. 
Men ska vi nå konkret resultat krävs att 
vi har morötterna som driver dem att 
omsätta idéer i handling, säger Chris
tel Bergström.

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT INFÖRA samverkan 
som ett obligatoriskt moment i forskar
utbildningen, samtidigt som en modell 
för meritering ska utmejslas i syfte att 
göra fältet till ett lika självklart inslag 
som forskning och pedagogik i ett aka
demisk cv.

– Jag tror att vi har goda förutsätt
ningar att nå framgång. Vi har områdes
ledningens stöd och mandat för meri
teringstanken, och bara det faktum att 
Uppsala universitet tillsatt prodekaner 
för samverkan öppnar redan viktiga dör
rar både inom och utanför akademin. 
Och det är precis de vägarna vi behö
ver för att driva på nya innovationer och 
nyttiggöra universitets verksamhet, sä
ger Christel Bergström.
Magnus Alsne

Christel Bergström, 
prodekan för samverkan 
vid vetenskapsområdet för 
medicin och farmaci, vill få 
kommande generationers 
forskare att redan från 
början tänka samverkan.
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1 Du är ansvarig för en kurs i 
produkt utveckling vid institutio-
nen för speldesign på  Campus 
 Gotland där ni samarbetar med 
 Region  Gotland, näringslivet och 
andra  externa aktörer. Vad är 
 målet med kursen?

– Studenterna ska ta fram en 
spelprototyp, budget och affärs
plan för ett seriöst spel som har 
 betydelse för människor på Gotland. 
2 Vad är seriösa spel?

– Det är spel som har en djupa
re betydelse än att underhålla spe
laren. De har en lärande eller ut
bildande grundtanke. Seriösa spel 
utnyttjar spelets förmåga att fånga 
intresse för att till exempel bidra till 
lösningar på samhällsutmaningar.
3 Vilka utmaningar har  kursen 
f okuserat på?

– Tillsammans med bland  annat 
Region Gotland identifierade vi 
fyra ämnen som studenterna blev 
till delade: krissituationer, tillgäng
lighet till arbetsmarknaden för 
 personer med funktionsvariationer, 
 stimulera barn att skaffa sig kun
skap samt hur spel kan bidra till att 
öka medvetenheten kring Gotlands 
vattensituation. 
4 Hur samverkar ni med de 
 externa parterna?

– De deltar i hela kursen och ger 
råd och hjälp. Förutom mina och 
min kollega Pascalina Sucius kom
mentarer får studenterna alltså syn
punkter från yrkesverksamma och 
personer med egna erfarenhet av 
till exempel funktionsvariationer 
kring hur spelen kan bli värdefulla 
och sälj bara produkter. 
5 Vad är svårast med att driva 
 kurser som bygger på interaktion 
med samhället?

– Kostnader och ersättnings nivåer. 
Jag har fått ekonomiska  argument 
för att inte ha med lärare från andra 
fakulteter eftersom de kostar mer, 
och vill jag betala en extern vd för 
att medverka på en kurs finns det 
riktlinjer om att ersättningen ska 
kopplas till deras akademiska grad, 
inte till deras expertis. Jag  försöker 
därför hitta samarbeten där det 
finns annan finansiering eller som är 
 fakultetsövergripande.
Anders Berndt

Regionalt  
samarbete kring 
seriösa spel

HALLÅ DÄR
LINA SORS EMILSSON, 
lektor vid institutionen för 
 teknikvetenskaper.
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TILL SIST
NAMN SOM NÄMNS 
n Christer Betsholtz, professor 
i vaskulär och tumörbiologi vid 
institutionen för immunologi, 
genetik och patologi är en av 
mottagarna av LouisJeantet
priset i medicin 2018. 
n Virve Raag, lektor i  estniska, 
och Raimo Raag, professor 
i finskugriska språk, fick på 
 Estlands medborgardag den 
26/11 en utmärkelse för ”mång
årig och trägen undervisning i 
estniska i Sverige”. Virve Raag 
och Raimo Raag är båda verk
samma vid institutionen för 
moderna språk.
n Dan Larhammar, professor 
i molekylär cellbiologi vid in
stitutionen för neuroveten
skap, utsågs den 13/12 till ny 
preses av Kungl. Vetenskaps
akademien. Han tillträder upp
draget den 1/7 2018 och blir 
därmed Akademiens ordföran
de och främste företrädare.
n Mohammad Fazlashemi, 
 professor i islamsk teologi 
och filosofi vid teologiska in
stitutionen, har mottagit H.M. 
 Konungens medalj i 8:e stor
leken i Serafimerordens band. 
Han får utmärkelsen för för
tjänstfulla insatser som isla
mologi, särskilt inom islamsk 
 teologi och filosofi.

PÅ GÅNG
12/2–4/3. Is i Barock-
trädgården. 
Välkommen på skridskoåkning 
i storslagen  miljö framför pe
lartrappan till Orangeriet. Isen 
spolas när vädret tillåter. An
vänd grindarna vid  Norbyvägen 
och Thunbergs vägen 6 för 
att komma in  (öppna kl 7–19). 
 Grindarna mot slottet är låsta 
vintertid.

27/2. Vampyrer: myt  
och  verklighet. 
Konst – Läkekonst samlar en 
kunnig panel för att diskutera 
vampyrism förr och nu, i myt 
och verklighet. I  samtalet deltar 
bland annat Anna Westerling, 
Stockholmsoperan, och Annie 
Mattsson, forskare i litteraturve
tenskap. Grönwallsalen, kl 19.

28/2. Homo juridicus: Den 
 kapabla människan i rätten. 
Therése Fridström  Montoya, 
socionom, juris doktor i 
 offentlig rätt, föreläser kl  
14–16 på Museum Gustavia
num.  Arrangör: Centrum för 
forskning om funktionshin
der.  Föredraget är kostnadsfritt 
men föranmälan behövs. 

3 och 4/3. Norrsken.
Uppsala Akademiska 
 Kammarkör framför svensk 
 körmusik från 1900talet. 
 Dirigent: Hans Ove Olsson.
3/3: Huddinge kyrka, kl 16.
4/3: Helga Trefaldighets kyrka, 
Uppsala, kl 17. Fri entré.

4/3. Visning i Tropiska 
 växthuset. 
Följ med på visning i Uppsalas 
enda regnskog. Lär dig mer om 
tropikernas växter i växthuset.  
Entréavgift 50 kr. Fri entré för 
barn samt för anställda och 
studenter vid Uppsala  
universitet. Botaniska träd
gården, Tropiska växthuset,  
Villavägen 8, Uppsala, kl 13–14.

4/3. Hemisfärernas musik  
– iakttagelser om hjärnan  
och musiken. 
Jan Fagius, läkare och  docent 
i neurologi, föreläser på 
Medicin historiska  museet,  
Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala, 
kl 13.30–14.30. 

5/3.  Åldersbestämningar 
på unga asylsökande och 
de mänskliga rättigheterna i 
svensk rätt och politik.
Nyfiken på aktuell forskning? 
Kom och lyssna på professors
föreläsningar i tros och livs
åskådningsvetenskap. Alla är 
välkomna! Blåsenhus, Gunnar 
Johanssonsalen, kl 15.15–17.

6/3. Utmaningar och  
möjligheter – för ett hållbart 
samhälle i framtiden.

Föreläsning 
med Anita 
 Falkenek,  
vd för Krav 
och Årets 
alumn vid 
Uppsala 

 universitet 2017. Universitets
huset, sal IX, kl 18.30. 

8/3. Hugo Valentin- föreläsning. 
Den sextonde Hugo Valentin 
föreläsningen hålls av 
 professor Stathis N. Kalyvas, 
 Oxford University. Föreläsning
en anknyter till Kalyvas  tidigare 
forskning om inbördeskrig,   
”The Logic of Violence in Civil 
War”. Universitetshuset, sal IV, 
kl 17.15.

13/3. En kväll med Wagner.  
Stefan Karpe berättar om ton
sättaren Richard Wagners liv 
och verk samt introducerar 
handlingen och musiken till 
Valkyrian akt 1 som Akademiska 
kapellet framför i universitets
aulan den 14/4. En ensemble ur 
kapellet framför kammarmusik. 
Musicum,  Kyrkogårdsgatan 4, 
Uppsala, kl 19. Fri entré. 

15/3. Sista anmälningsdag  
för sommarkurser.

Anmäl dig på  
www.antagning.se

15/3. Universitetsdagen.
Gymnasieelever i årskurs tre 
och andra intresserade inbjuds 
att besöka Uppsala universitet. 
Sista anmälningsdag 7/3.

17/3. Gå för alla hjärnor  
– Bissen Brainwalk. 
Välgörenhetspromenad till 
 förmån för hjärnforskning i 
 anslutning till svenska bandy
finalerna i Uppsala. Genom ditt 
deltagande bidrar du till att 
forskningen och kunskapen om 
hjärnan drivs framåt. Promena
den startar kl 10. Samling utan
för entrén till Segerstedthuset 
(von Kraemers Alle 2). Slingan 
går till Studenternas IP och är 
knappt 2 km lång.

TRYCKNINGS BIDRAG
Bidrag ur Vilhelm Ekmans 
 universitetsfond.
Fonden stödjer  utgivandet 
av vetenskapliga arbeten 
 författade av tillsvidareanställda 
lärare vid Uppsala universitet 
och tjänstemän vid universitets 
 vetenskapliga institutioner.

Ansök senast den 3/4 till  
annika.windahlponten@ub.uu.se

Bidrag till tryck av  
vetenskapliga arbeten  
i AUU:s serier
Ansök senast den 3/4 till:   
annika.windahlponten@ub.uu.se
Läs mer om  bidragen på  
ub.uu.se

PROJEKTMEDEL
Ansök om projektmedel för 
 pedagogiskt utvecklings
arbete vid Uppsala  universitet 
för verksamhetsåret 2019 
 senast den 6/4.  Utlyst belopp 
är sammanlagt 1 000 000 kr, 
fördelat mellan tre  områden: 
utbildnings för nyelse och 
 pedagogisk utveckling,  aktiv 
studentmedverkan samt 
 elärande.

För mer information  
och ansökan:  
www.uu.se/projektmedel
pedagogiskutveckling 

Hjärt- och lungräddning på jobbet 
n Under våren utbildas samtliga serviceassis-
tenter vid universitetet i hjärt- och lungrädd-
ning (HLR). Det är säkerhetsavdelningen som 
har köpt in åtta HLR-dockor för att kunna ge 
utbildningar i egen regi vid sidan av de kurser 
som erbjuds av företagshälsovården Feelgood.

– Serviceassistenterna rör sig ute på alla 
campus och om de kan hjärt- och lungrädd-
ning ökar vi säkerheten vid universitetet, sä-
ger Sanne Svedberg, säkerhetssamordnare 
vid säkerhetsavdelningen och utbildad HLR-
instruktör. 

Kursen pågår i två timmar där deltagarna 
får öva hjärt- och lungräddning och gå igenom 

hur man använder en hjärtstartare. 
– Om det händer något är det oerhört 

 bråttom. Man har omkring tre minuter på sig 
för att rädda ett liv, och då är det bra att ha 
 tränat på det innan, säger Sanne Svedberg.

Framöver kommer även tentamensvakter, 
vaktmästare och personal i universitetshuset 
att erbjudas utbildning i hjärt- och lungrädd-
ning.

– Det är viktigt att de som jobbar med 
 publika evenemang som ofta drar mycket folk 
kan genomför hjärt- och lungräddning. Det 
är något man har nytta av både på jobbet och 
 privat, säger Sanne Svedberg.

Campuskort  
blir lånekort 
n Universitetsbiblioteket 
bytte låneautomater den 15 
januari, vilket innebär att det 
tidigare  lånekortet inte läng-
re är giltigt. I stället ska cam-
puskortet användas som 
lånekort för studenter och 
medarbetare. Första gången 
du vill låna måste kortet akti-
veras manuellt i bibliotekets 
informationsdisk. Om du är 
en ny användare måste du 
också ansöka om lånekort. 
Förändringarna berör inte 
Almedalsbiblioteket.

Vetenskapsfestival 
för vetgiriga
n Den 8–10 mars slås dörrar-
na återigen upp för Uppsala 
universitets största populär-
vetenskapliga evenemang 
– Scifest. 

– Nytt för i år är att vi har 
en satsning för att locka 
fler gymnasielever, säger 
 projektledare  Katarina 
Holmborn Garpenstrand.

En annan nyhet är en 
radiopodd-aktivitet bland 
utställarna.

– Flera poddar deltar, 
bland annat Curiepod-
den (Vetenskapsrådet), 
Naturpodden (Biotopia), 
Radio Science (fristående), 
Shaping our Food (SLU) och 
Studie- och karriärpodden 
(Uppsala universitet). De 
kommer ha en liten scen på 
utställningsområdet och in-
tervjua forskare i dialog med 
publiken, säger  Katarina 
Holmborn Garpenstrand.

Lika villkorsdagen
n Välkommen till Uppsala 
universitets Lika Villkors-
dag den 13 mars kl 13.15–17 
i  Auditorium Minus på 
 Gustavianum. Årets tema 
är  #metoo och samtycke 
som lyfts i föreläsningar 
och en paneldebatt. Under 
dagen delas också årets lika 
 villkorspris ut. 

Håll utkik efter mer 
 information på medarbetar-
portalen: mp.uu.se
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” Det pratas mycket i Sverige och inom akademin  
om ökad jämställdhet. Men vi glömmer ofta frågan 
om föräldraskap och forskning.”
ANNICKA BLACK-SCHAFFER, professor vid institutionen för fysik och astronomi, i tidningencurie.se den 31/1.

Körsång med  
kollegorna
I början av terminen brukar  
det vara trångt på gymmen när 
nyårslöften om att börja träna  
ska infrias. Men det är inte bara  
träning som bidrar till en bättre 
hälsa. Att sjunga i kör är ett  
annat sätt att främja sitt väl-
mående som också klassas som 
friskvårdsaktivitet.

I Musicums lokaler på Kyrkogårdsgatan 4 
i Uppsala samlas varannan torsdag ett 50

tal medarbetare vid Uppsala universitet 
för att sjunga i kör. Friskvårdskören Fris
kör har varit igång i över tio år och lockar 
deltagare från olika delar av universitetet.

– Jag har alltid velat sjunga och gick 
med i kören för två år sedan. Det är jätte
kul att alla är välkomna och jag  känner 
inga prestationskrav, säger Birgitta 
 Magnusson, ekonom vid avdelningen 
för ekonomi och upphandling. 

Kören leds sedan 2008 av Arvid Ner
dal och repertoaren är blandad. 

– Arvid är förtjust i den amerikanska 
gospel och r’n’btraditionen så det blir 
en hel del av den genren. Men även en 
del svenska visor och annat, berättar Erik 
Åstrand, administratör vid institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildnings
studier och kontaktperson för kören.

Det är inte nödvändigt att kunna no
ter för att vara med, inlärningen sker via 
gehör och textblad.

– Men trots att det är en friskvårds
kör sjunger vi ofta i upp till fyra stäm
mor. Repetitionerna spelas också in och 
läggs upp på vår plattform på nätet så 
att man kan hänga med om man missat 
en repetition eller vill träna hemma, sä
ger Erik Åstrand. 

– Jag älskar att sjunga och tycker att 
det är bra friskvård. Man blir glad, säger 
Maria Aveskog, administratör vid bygg
nadsavdelningen. 
Josefin Svensson 

Friskvårdsersättning  
för dyrare sporter
n Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen 
står det klart att friskvårdsbidraget ska omfatta 
även dyrare sporter som golf och ridning.

Läs mer om friskvård och friskvårdsersättning 
på medarbetarportalen: mp.uu.se

KÖRSÅNG SOM  
FRISKVÅRD 

Det är kostnadsfritt att vara 
med i Friskör och du kan 

använda din friskvårdstimme 
för att delta i övningarna. För 

mer information kontakta: 
erik.astrand@edu.uu.se

Ett 50-tal medarbetare sjunger i universitetets  
friskvårdskör under ledning av Arvid Nerdal. 
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1 Du har en bakgrund inom life 
 science – vad kan du berätta om 
din karriär?

– Jag kommer närmast från GE 
Healthcare där jag arbetat som chef 
för FoUavdelningen  strategiska 
 teknologier inom bioprocess. 
 Tidigare har jag bland annat arbetat 
vid Pharmacia Biotech och Biotage. 
2 Vad innebär det här jobbet  
för dig?

– Det är en fantastisk  möjlighet 
att få  bidra till att göra  Uppsala 
universitet ännu attraktivare som 
samverkans partner och tillväxt
motor. Forskning i världsklass, kopp
lad till en ledande innovations
miljö är en otrolig styrka som ger 
 möjligheter för studenter, forskare 
och  industri att bygga kunskap samt 
applicera och tillgängliggöra den. 
Att få vara en del av detta känns 
 viktigt, spännande och roligt. 
3 Vad ser du mest fram emot 
 under det kommande året?

– Att lära känna  universitetets 
breda verksamhet och de olika 
 vetenskapsområdena och hitta bra 
sätt att jobba tillsammans.    
4 Vad skapar wow-känsla  
i arbetet?

– Jag tycker det är extra kul att 
kunna hjälpa personer och grup
per att hitta igen varandra för att 
lösa ett problem, eller att finna  bästa 
 vägen för att skapa en innovation. 
Det är ofta en tuff och prövande 
resa för innovatörerna, så när det går 
att stödja dem att klara detta är det 
 riktigt häftigt. 
5 Vad gör du helst när du  
inte jobbar?

– Jag är sportintresserad och har 
en lång historia inom innebandy, 
både som spelare och tränare. Nu 
blir det mest cykling, löpning och 
skidåkning och en del ”idrottande” 
från tvsoffan när det är spännande 
idrottsevenemang.
Sara Gredemark 

Ny chef för  
UU Innovation

HALLÅ DÄR
JONAS ÅSTRÖM 



PROFILEN 
/CECILIA LINDSKOG BERGSTRÖM

ÅR 2003 SJÖSATTES THE Human Protein Atlas vid Upp
sala universitet och KTH. Med stöd av Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse skulle människokroppens samtli
ga proteiner kartläggas, vid horisonten anades ett flagg
skepp i svensk och internationell bioteknikforskning. 
Fjorton år och 16 000 analyserade proteiner senare har 
seglatsen fortsatt frisk vind i seglen och varje dag publi
ceras två vetenskapliga artiklar med stöd i databasen.

– Det är fortfarande lika roligt och inspirerande 
att få vara delaktig i ett så unikt projekt som väcker 
uppmärksamhet över hela forskarvärlden. I dag har 
vår webbplats 150 000 unika besökare varje månad, 
främst från USA, Kina och Storbritannien, och vi får 
närmast odelad positiv respons på vårt arbete, berät

tar Cecilia Lindskog Bergström, projektledare vid in
stitutionen för immunologi, genetik och patologi och 
platschef vid Uppsaladelen av Proteinatlasen.

MED GEOGRAFISK HEMVIST PÅ Rudbecklaboratoriet har 
teamet byggt nära band till Uppsalas biobanker och 
Akademiska sjukhusets kliniska patologi, samarbets
partners som genererar en generös åtkomst till bioma
terial. Men trots att atlasen redan täcker drygt åttio 
procent av människans proteiner, tycks målet att en dag 
fullborda databasen snarast vara en ouppnåelig vision.

– Dels är de proteiner som återstår att kartlägga mer 
komplexa och svåra att få tillgång till, dels återvänder 
vi kontinuerligt till utförda analyser för att förfina våra 

På seglats  
genom kroppen
– För mig är varje protein unikt och varje bild en estetisk 
upplevelse, konstaterar Cecilia Lindskog Bergström,  
platschef vid Uppsaladelen av The Human Protein Atlas.

resultat. Självklart känns det ibland tungt att behöva 
backa processen med tanke på de stora mängder data 
vi hanterar, men då är det min uppgift att bedöma hur 
mycket tid som är rimligt att avsätta åt varje protein 
och att formulera delmål som gör resan mentalt enk
lare, säger Cecilia Lindskog Bergström.

EN FINGERVISNING OM PROTEINATLASENS omfattning är 
de tio miljoner högupplösta bilder som redan gjorts 
tillgängliga. Vid ett tillfälle varje år utökas webbplatsen 
med det material som kartlagts de senaste tolv måna
derna. Releasen koordineras med insatser riktade till 
massmedia och effekten är ofta påtaglig.

– Det är alltid lika spännande att se hur vår årliga 
lansering ska tas emot. I augusti belyste vi proteiner
nas betydelse för cancerpatienters överlevnad, vilket 
fått redaktionellt utrymme i ett flertal nationella och 
internationella medier. Sedan måste vi naturligtvis ex
ponera atlasen resten av året också, genom deltagande 
vid större forskarkonferenser och en hög närvaro på 
sociala medier.

Det nuvarande avtalet med Knut och Alice Wallen
bergs Stiftelse löper två år till, därefter väntar utvär
dering med möjlighet till ytterligare fyra år. Den ge
mensamma ambitionen är att fortsätta utveckla atlasen 
som resurs för bland annat läkemedels och cancer
forskning, och inget tyder på att kursen skulle ändras.

– Projektet kan i praktiken pågå för evigt. Jag anslöt 
till teamet 2006, disputerade här 2013 och för mig för
blir varje protein unikt och varje bild en estetisk upp
levelse. Längre fram vill jag bygga min egen forskar
grupp, gärna med utgångspunkt i atlasen. Här händer 
alltid saker och det är fantastiskt att vara med på resan.  
Magnus Alsne
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”Det är fortfarande lika roligt och inspirerande 
att få vara delaktig i ett så unikt projekt”, säger 
Cecilia Lindskog Bergström. 

Projektledare  
och platschef 
n  Ålder: 36 år.
n  Bor:  I villa utanför Uppsala.
n  Familj:  Make och femårig son.
n  På nattygsbordet:  Magasin om 

 träning, hälsa och fotografering.
n  Smultronställe i Uppland:   

Skogen, där finns alltid något att 
uppleva.

n  Till sist vill jag rekommendera alla 
att:  Göra det mesta av varje  
dag, både på jobb och fritid.

Besök Proteinatlasen:  
www.proteinatlas.org 


