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Tre kvinnliga forskare från Umeå får stipendier
för miljoner
Påminnelse: Inbjudan till stipendieutdelning den 12 oktober kl 18.00 på Scandic Plaza

Två unga kvinnliga medicinska forskare vid Umeå Universitet har tilldelats
forskningsstipendier från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
(SSMF). Det är Anna Södergren och Nasim Sabouri från Umeå Universitet
som tilldelats dessa stipendier för forskning i två år. Nasims stipendium har
möjliggjorts genom medel från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
SSMF introducerade förra året inrättandet av treåriga forskartjänster på
hel- eller halvtid, vilka kan erhållas efter fullgjord stipendietid. Detta
framgångsrika koncept har SSMF fortsatt med i år och tilldelar 2011 sex
medicinska forskare sådana forskartjänster, varav en av dessa forskare
kommer vara verksam vid Umeå Universitet. Det är Anna Nordström och
hon kommer att forska på halvtid i tre år med stöd från SSMF.
Vid en stipendieceremoni i på Scandic Plaza i Umeå onsdagen den 12
oktober kl 18.00 delar SSMFs styrelseordförande, Professor Göran
Magnusson ut diplomen. Närvarande är de bägge Annorna. Nasim är
tyvärr på resa.
SSMF delar årligen ut ett antal postdoktorala stipendier för att ge unga
forskare förutsättning att ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att uppnå
docentkompetens. Under 2011 har totalt 35 unga medicinska forskare
tilldelats stipendium på hel- eller halvtid. Ytterligare sex forskare tilldelades
forskartjänster på hel- eller halvtid.

Urvalet har gjorts av en granskningsnämnd, sammansatt av högt
kvalificerade forskare från landets samtliga medicinska fakulteter. Detta
garanterar att de medel SSMF tar emot genom testamenten, donationer
och gåvor från enskilda personer och företag används på effektivast
möjliga sätt för att stödja lovande unga medicinska forskare.
Stipendiater:
Anna Södergren, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå
Universitet och Norrlands Universitetssjukhus
Kärlsjukdom vid reumatologisk sjukdom: Förekomst och orsak hos
patienter med tidig respektive etablerad sjukdom
Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå
Universitet
samt Institutionen för molekylär biologi, Princeton University, USA
Karaktärisering av ett enzym som är nödvändigt för korrekt kopiering av
arvsmassa (DNA)
SSMF-forskare:
Anna Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering,
Umeå Universitet
Läkemedel, arvsanlag och fallskador hos män och kvinnor

Anmälan till stipendieutdelningen:
Gudrun Hållars, SSMF kansli tel 08-33 50 61

För ytterligare information:
Göran Magnusson, ordf SSMF, professor Uppsala tel 018-471 4560
Hemsida: www.ssmf.se e-mail: info@ssmf.se
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning grundades redan 1919 för att säkerställa en livaktig
svensk medicinsk forskning genom att stimulera och stödja unga forskare. SSMF är unikt genom att
donatorerna själva kan bestämma till vilket forskningsområde bidraget ska gå. Donatorerna kan
också få sitt eget namn på en fond. Endast 5-7 procent av insamlade medel går till administrativa
kostnader, att jämföra med många insamlingsorganisationer som ligger kring 15-20 procent.
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