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Medicinska fakulteten
Hörsal B, 9 tr.,  
Norrlands universitets- 
sjukhus

Medicinska fakulteten
Hörsal C, 9 tr.,  
Norrlands universitets- 
sjukhus

Medicinska fakulteten
Hörsal D, 9 tr.,  
Norrlands universitets- 
sjukhus

18:30
Att åldras utan demens. 
Professor Laura Fratiglioni,  
Karolinska institutet. Waijlit  
och Eric Forsgrens pris till 
framstående Alzheimerforskare

Mechanism of toxin trans-
port across membranes. 
Professor Roland Benz,  
Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg, Tyskland. Medicine 
hedersdoktor

Vanor och gener –  
samverkan för hälsa.  
Professor Ingegerd Johansson, 
institutionen för odontologi. 
Sven och Maud Thuréus pris

19:00
Det är något virus...  
Niklas Arnberg, professor 
i virologi 

Climate change and  
human health: Repeating 
history – at greater and 
global scales. Professor  
Anthony McMichael, The Aus-
tralian National University. 
Medicine hedersdoktor

From mild to severe  
diseases: Molecular  
mechanisms used by  
Gram-positive bacterial 
pathogens to cause  
infections. Priv.Doz., Ph.D. 
Emmanuelle Charpentier, insti-
tutionen för molekylärbiologi. 
Eric K. Fernströms pris

19:30
Hornhinnan, linsen och 
konsten att hålla sig  
fokuserad. Anders Behndig, 
professor i oftalmiatrik.  
Margareta och Eric Modigs pris

Insulin på gott och ont? 
Professor Helena Edlund, 
Umeå centrum för moleky-
lär medicin. Nordeas pris inom 
livsvetenskaplig forskning 

Betydelsen av fysisk  
aktivitet för att bygga upp 
ett starkt skelett. Docent, 
överläkare Anna Nordström, 
institutionen för kirurgisk och 
perioperativ vetenskap. Kungl. 
Skytteanska samfundets pris

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan varje föreläsning.
Efter föreläsningarnas slut inbjuds till mingelparty i cafeterian, 9 tr.
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Teknisk- 
naturvetenskapliga  
fakulteten
KB3B1,  
KBC-huset

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten
Hörsal F,  
Humanisthuset

Humanistiska  
fakulteten
Hörsal G,  
Humanisthuset

13:00
Structural studies of 
nanomaterials under 
high pressure. Profes-
sor Bingbing Liu, Jilin 
University, Kina. Filoso-
fie hedersdoktor

Varningssignaler – pest, 
pina och livsnödvän-
dighet! Docent Jessica 
Körning Ljungberg,  
institutionen för psyko-
logi. Kungl. Skytteanska 
samfundets pris

Ethnography as a task 
of translation.  
Professor Thomas 
DuBois, University of 
Wisconsin-Madison, 
USA. Filosofie heders-
doktor

13:30
Food webs in river  
networks. Professor 
Mary Power, University 
of California, Berkeley, 
USA. Filosofie heders-
doktor

Breaking the box: An 
architecture for leader-
ship and learning. Pro-
fessor Paul V. Bredeson, 
University of Wisconsin-
Madison, USA. Filosofie 
hedersdoktor

When seeing is making 
believe: The importan-
ce of the iconosphere 
in contemporary cul- 
ture. Professor  
Gabriele Griffin, The 
University of York,  
Storbritannien. Filosofie 
hedersdoktor

14:00
Syntaktiska metoder 
för språkteknologi.  
Teknologie doktor  
Johanna Björklund,  
institutionen för data-
vetenskap. Kungl. Skyt-
teanska samfundets pris

Valuing the future: The 
economics of discoun-
ting. Professor Christian 
Gollier, Toulouse School 
of Economics, Frankrike. 
Erik Kempes pris

”Studying Up!”. Etno-
grafiska utmaningar i 
studier av vetenskaps-
kultur. Filosofie doktor 
Helena Pettersson,  
institutionen för kultur- 
och medievetenska-
per. Kungl. Skytteanska 
samfundets pris

14:30
Elastiska datorer, IT i 
molnet och andra själv-
klarheter i vår vardag. 
Professor Erik Elmroth, 
institutionen för data- 
vetenskap. Nordeas  
vetenskapliga pris

Fimbulvinterns mörker  
i verklighetens ljus.  
Professor emeritus Bo 
Gräslund, Uppsala uni-
versitet. Stiftelsen Språk 
och kulturs pris

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan varje föreläsning.
Efter föreläsningarnas slut i KBC-huset inbjuds till förfriskningar.
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Hörsal A, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal B, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal C, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal D, 
Samhällsvetarhuset,
Lindellhallen

Hörsal S205, 
Samhällsvetarhuset

09:00
Porfyri – fordomtida, nutida 
och framtida. Christer Anders-
son, professor i allmänmedicin

Fysisk kapacitet i unga år  
och risken för frakturer senare 
i livet. Peter Nordström,  
professor i geriatrik

Kan man se diabetes?  
Ulf Ahlgren, professor 
i molekylär medicin

Bör ohälsosam mat beskattas 
hårdare än hälsosam mat?  
Tomas Sjögren, professor 
i nationalekonomi

09:30
Vad är det egentligen som 
försiggår i patient-läkarmö-
tet? Eva Johansson, professor 
i allmänmedicin

Kromosomer – mer än bara 
arvets bärare. Jan Larsson, 
professor i genetik 

Våga prata om självmord!  
Ellinor Salander Renberg,  
professor i socialpsykiatri med 
inriktning mot suicidologi

Graviditetens betydelse för 
kvinnans och barnets hälsa  
i ett livsperspektiv.  
Ingrid Mogren, professor 
i obstetrik och gynekologi

10:00
Idéer om kvinnor och män kan 
snedvrida medicinska bedöm-
ningar. Katarina Hamberg,  
professor i allmänmedicin

Using the fruit fly to decode 
cancer signalling. Ruth Palmer, 
professor i molekylär genetik 

Nyfiken på käkont och låsta 
käkar. Anders Wänman,  
professor i klinisk oral fysiologi

Bubblor med mål och mening 
– cellkommunikation med  
exosomer och deras roll vid 
graviditet och cancer.  
Lucia Mincheva Nilsson,  
professor i klinisk immunologi

Hur talar celler med varandra 
när ett djur utvecklas?  
Simon Tuck, professor 
i utvecklingsbiologi
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10:40
Lönar det sig att leta efter  
cancer? Torgny Rasmuson,  
professor i onkologi

Från kråkhacka till orientböld. 
Berndt Stenberg, professor i 
dermatologi och venereologi

Mal´aria – dålig luft orsakar  
lite av mycket. Bertil Forsberg, 
professor i miljömedicin

Vård och omsorg av personer 
med demenssjukdom.  
Stig Karlsson, professor 
i omvårdnad

From projects to governance. 
Ralf Müller, professor i företags-
ekonomi

11:10
Tjocktarmscancer – uppkomst 
och spridning. Richard Palmqvist, 
professor i patologi

Luftföroreningar – ett allt större 
hot mot folkhälsan. Anders Blom-
berg, professor i lungmedicin

Samvete – en tillgång eller börda 
i vården? Gunilla Strandberg,  
professor i omvårdnad

Transplantation vid Parkinsons 
sjukdom: Från terapi till sjukt  
protein. Professor Patrik Brundin, 
Lunds universitet. Swedbanks  
vetenskapliga pris till Amanda  
och Per Algot Mångbergs minne

Hushållens finansiella beslut och 
risktagande. Jörgen Hellström, 
professor i företagsekonomi med 
inriktning mot finansiering

Hörsal A, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal B, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal C, 
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal D, 
Samhällsvetarhuset,
Lindellhallen

Hörsal S205, 
Samhällsvetarhuset

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan 
 varje föreläsning. Förfriskningar kl. 10:20. Sång av Umeå stads- 

församlings barnkör under ledning av Malin Björkman Hietala.

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters paus mellan 
 varje föreläsning. Förfriskningar kl. 10:20. Sång av Umeå stads- 

församlings barnkör under ledning av Malin Björkman Hietala.
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10:40
Klimatförändringar, globalise-
ring och vad staten kan göra. 
Carina Keskitalo, professor  
i statsvetenskap

Nedslag i bilddidaktiken.  
Anders Marner, professor 
i pedagogiskt arbete med 
inriktning mot bilddidaktik

Creative learning cultures – 
Educational innovations in 
a Web2.0-world. Isa Jahnke, 
professor i IKT, media och 
lärande

11:10
Miljö och ekonomisk tillväxt  
i långsiktigt perspektiv.  
Magnus Lindmark, professor 
i ekonomisk historia

Our children: A new language 
generation shaping the future 
of Europe. Janet Enever,  
professor i språkdidaktik med 
inriktning mot andraspråks- 
och främmandespråksdidaktik

Främlingsfientlighet – 100 år 
av forskning. Mikael Hjerm, 
professor i sociologi

Hörsal E, 
Humanisthuset

Hörsal F, 
Humanisthuset

Hörsal G, 
Humanisthuset
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09:00
6-8 brödskivor om dagen – 
råd eller lag? Agneta Hörnell, 
professor i kostvetenskap

Kampen för bättre hälsa. Vad 
lär vi oss av det befolknings-
historiska perspektivet? Sören 
Edvinsson, professor i historia

Civilisationsdiagnos, forsk-
ningsanalys eller kunskaps-
översättning? Om motiv för 
vetenskapshistoria. Christer 
Nordlund, professor i idéhisto-
ria med inriktning mot miljö- 
och vetenskapshistoria

09:30
Att främja bra mat- och  
motionsvanor bland barn och 
ungdomar. Christel Larsson, 
professor i kostvetenskap

Seniorer som utvecklar ny 
teknik. Eva Lindh Waterworth, 
professor i informatik

God bless America!  
Kristendom och amerikansk 
utrikespolitik.  
Arne Rasmusson, professor  
i teologi med inriktning mot  
systematisk teologi och etik

10:00
Mänsklig tid, musik och tanke-
kraft. Guy Madison, professor 
i psykologi

Kollektiva identifikationer  
i förhållande till historiska 
minnen. Lars Elenius, profes-
sor i historia med utbildnings-
vetenskaplig inriktning 

Delaktighet eller utanförskap  
i textsamhället? Hur kan vi 
öka delaktigheten?  
Monica Reichenberg, professor 
i Literacy

Hörsal E, 
Humanisthuset

Hörsal F, 
Humanisthuset

Hörsal G, 
Humanisthuset

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters 
 paus mellan varje föreläsning. Förfriskningar kl. 10:20.

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters 
 paus mellan varje föreläsning. Förfriskningar kl. 10:20.
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20 Utställning
Universitetsbiblioteket kl. 13:00 

Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger  
universitetets utställning om 2011 års  
hedersdoktorer, nya professorer och  
pristagare.

Pristagare Helena Pettersson talar i ämnet  
”Vad kan vi förstå och varför ska vi bry oss?”

Musikunderhållning av Jazzduo.

Högtidsceremoni
Aula Nordica kl. 17:00

Promotion av hedersdoktorer, installation 
av nya professorer och utdelning av  
vetenskapliga priser.
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