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Årshögtiden
Högtidsföreläsningar



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

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

18:30
Går det att minska 
hälsoklyftor med 
prevention?
Prof. Lars Weinehall, 
institutionen för folk-
hälsa och klinisk  
medicin. Margareta 
och Eric Modigs pris 
2012

Bra DNA – vikten av 
att välja rätt bygg-
stenar. Medicine dok-
tor Andrei Chabes,  
institutionen för  
medicinsk kemi och 
biofysik. Eric K. Fern-
ströms pris 2012

19:00
Interaktion mellan 
käk- och nackfunk-
tion vid hälsa och 
sjukdom. Prof. eme-
ritus Per-Olof Eriks-
son, institutionen för 
odontologi. Sven och 
Maud Thuréus pris 
2012

Chromosome gym-
nastics. Prof. Rodney 
Rothstein, Columbia 
University, New York, 
USA. Medicine  
hedersdoktor

19:30
Betydelsen av fysisk  
träning för personer 
med demenssjuk- 
dom. Docent Erik  
Rosendahl, institutio-
nen för samhällsmedi-
cin och rehabilitering. 
Kungl. Skytteanska 
samfundets pris 2012

“Who´s worse off?”. 
Quandaries in the  
study of gender and 
health. Prof. Ellen  
Annandale, University 
of Leicester, Stor- 
britannien. Medicine  
hedersdoktor

20:00

Life and training in  
neurosurgery. Prof. 
Juha Hernesniemi,  
Helsinki University  
Hospital, Finland.  
Swedbanks vetenskap-
liga pris till Amanda  
och Per Algot Mång-
bergs minne 2012.

Varje föreläsning pågår i 20 minuter med 10 minuters 
paus mellan varje föreläsning. Efter föreläsningarnas 
slut inbjuds till mingelparty i cafeterian, 9 tr.18

Torsdag
Oktober



Teknisk-natur-
vetenskapliga  
fakulteten
KB3B1,  
KBC-huset

Samhälls- 
vetenskapliga 
fakulteten
Hörsal F,  
Humanisthuset

Humanistiska  
fakulteten
Hörsal G,  
Humanisthuset

13:00
Proteiner hittar rätt 
med adresslapp och 
guide. Prof. Elisabeth 
Sauer Eriksson, insti-
tutionen för kemi.
Nordeas pris inom 
livsvetenskaplig forsk-
ning 2012

Rethinking research: 
Sustainability and 
trustworthiness.
Prof. Naomi Scheman, 
University of Minne-
sota, USA. Filosofie 
hedersdoktor

Skrivandets sinne.
Författare Elisabeth 
Rynell, Årsta och 
Delsbo. Filosofie  
hedersdoktor

13:30
Arctic ecosystems  
and our changing  
climate: Do plants 
matter? Fil. dr. Ellen 
Dorrepaal, institutionen 
för ekologi, miljö och 
geovetenskap. Kungl. 
Skytteanska samfun-
dets pris 2012

Afghanistans dilem-
ma – modernism mot  
traditionalism.
F.d. platschef Svenska 
Afghanistankommit-
tén, journalist Anders 
Fänge, Viken. Filosofie 
hedersdoktor

Skomakaren Jacob 
Böhme (1575–1624). 
Några inblickar i en 
stor filosofs tanke- 
och skrivverkstad.
Prof. Bo Andersson, 
Uppsala universitet.
Stiftelsen Språk och 
kulturs pris 2012

14:00
The significance of 
distinctions in math-
ematics education 
research. 
Prof. Mogens Niss,
Roskilde universitet, 
Danmark. Filosofie  
hedersdoktor

Toppfeber – om kon-
sten att vända om. 
Docent Markus Häll-
gren, Handelshög-
skolan vid Umeå 
universitet. Kungl. 
Skytteanska samfun-
dets pris 2012

”Jag har inte fått till-
räckligt klart för mig – 
är schamanism reli- 
gion eller inte?” Fil. 
dr. Olle Sundström, 
institutionen för idé- 
och samhällsstudier.
Kungl. Skytteanska 
samfundets pris 2012

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

14:30
How photosynthesis 
copes with oxygen – 
evolutionary perspec-
tive. Prof. Eva-Mari  
Aro, University of  
Turku, Finland. 
Filosofie hedersdoktor

Svensk-samiska  
möten i O. P. Petters-
sons Gamla byar  
i Vilhelmina. Fil. dr.  
Daniel Andersson,  
institutionen för språk-
studier. Uppsala univer-
sitets Umeåfond 2012

15:00
Samverkan och 
nyttiggörande av 
forskningsresultat.
Prof. Johan Trygg, 
kemiska institutio-
nen. Baltics sam-
verkanspris med 
entreprenörskaps-
inriktning 2012

19
Fredag
Oktober



Hörsal A
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal B
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal C
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal D
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal S205 
Samhällsvetarhuset

09:30
Ingen vill jobba med äldre, men 
alla måste. Om yrkesstrategier 
och karriärpreferenser i vården. 
Ann Öhman, professor i sjukgym-
nastik. Görel Bohlins pris för fram-
stående genusforskning 2012

Från hantverk till digitalisering.
Göran Sjögren, professor i odon-
tologisk materialvetenskap
 

Sorkfeber – en norrländsk blödar-
feber. Clas Ahlm, professor i infek-
tionssjukdomar
 

Ett millennium av miljöföränd-
ringar: Geokemiska och skogs-
historiska undersökningar av  
sedimentarkivet. Richard Bindler, 
professor i paleolimnologi 

Utveckling och tillämpning av 
tidsrumsliga modeller. Jun Yu, 
professor i matematisk statistik

10:00
Färre fall med stadiga ben hos 
äldre. Lillemor Lundin Olsson,  
professor i sjukgymnastik

Får barn friskare tänder av  
probiotika? Christina Stecksén 
Blicks, professor i pedodonti

Hur bakterier känner av om- 
givningen. Jörgen Johansson, 
professor i molekylär mikrobiologi
 

Växthusgaser och träätande  
fiskar i sjöar. Jan Karlsson,  
professor i naturgeografi med  
inriktning mot biogeokemi 

Stokastisk modellering för 
slumpmässiga funktioner och 
databaser. Oleg Seleznjev, pro-
fessor i matematisk statistik

10:40
Studier av orsaker till ALS.  
Thomas Brännström, professor 
i patologi

Leden och hjärtat – vad har de  
gemensamt? Solveig Wållberg  
Jonsson, professor i reumatologi
 

”The heart of the matter...”
Michael Haney, professor i  
anestesiologi och intensivvård

Design i industrin.  
Anna Valtonen, professor 
i industridesign 

Biobränslets renässans – tekniska 
och miljömässiga utmaningar för 
fortsatt ökad bioenergiproduktion. 
Dan Boström, professor i oorganisk 
kemi, särskilt teknisk oorganisk kemi

Lördag
Oktober20

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



11:10
Ethics in publishing: Scientific miscon-
duct. Dr. Stuart Spencer,  
Lancet, London, Storbritannien.  
Medicine hedersdoktor

Vadå, är skolan en organisation?  
Jonas Höög, professor i sociologi 

Likvoranalyser – ett sätt att spegla 
hjärnans biokemi. Prof. Kaj Blennow. 
Waijlit och Eric Forsgrens pris till fram-
stående Alzheimerforskare 2012 

Experiment i och med design- 
forskning. Johan Redström,  
professor i design 

Korrelera mera – dataanalys på ett 
enklare sätt. Johan Trygg, professor 
i kemometri med inriktning mot  
metodutveckling för analys av  
komplexa data

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

Hörsal A
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal B
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal C
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal D
Samhällsvetarhuset, 
Lindellhallen

Hörsal S205 
Samhällsvetarhuset

Lördag
Oktober



Hörsal E 
Humanisthuset

Hörsal F
Humanisthuset

Hörsal G
Humanisthuset

09:00
Getting stuck in time: Psycho- 
logical mechanisms of time  
perspective. Maria Grazia Carelli,  
professor i psykologi med inrikt-
ning mot utvecklingspsykologi

09:30
Lyckas med ditt projekt.  
Tomas Blomquist, professor 
i företagsekonomi

Kan professionell skicklighet  
utvecklas med hjälp av dator- 
baserade simuleringar?  
Tor Söderström, professor 
i pedagogik
 

Hur kan våra tankar handla om  
saker utanför oss själva? Pär  
Sundström, professor i filosofi

10:00
When history becomes dog-
ma: Howard Zinn’s A People’s 
History and the education 
of schoolchildren. Prof. Sam 
Wineburg, Stanford University, 
USA. Filosofie hedersdoktor
 

Hells grannies and crazy  
ladies. Challenging the  
gendered constructions of 
the city. Christine Hudson,  
professor i statsvetenskap

Filosofi och empiri. Gunnar 
Björnsson, professor i filosofi

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

Lördag
Oktober



10:40
Entreprenörskap i Västerbotten. 
Från självförsörjning till innova-
tion. Lars Silver, professor i före-
tagsekonomi med inriktning mot 
handeln och handelns efterfråge-
styrda flöden
 

3D of Law. Anu Pylkkänen,
professor i rättsvetenskap 

Om olösliga problem och  
betydelsen av idéhistoria.  
Erland Mårald, professor 
i idéhistoria

11:10
Skapande forskning om, inom 
och genom design och informa-
tionsteknik. Daniel Fällman,  
professor i informatik
 

Känslornas historia – ett nytt 
forskningsfält. Jonas Liliequist, 
professor i historia

 

”Det handlar om att synas och  
bli känd.” Västerbottenspolitiker 
och sociala medier. Bo Nilsson,
professor i etnologi

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

11:40
Vardagens digitalisering –  
flödets materialitet.  
Mikael Wiberg, professor 
i informatik
 

Rösträtt och medborgarskap. 
En fråga om skatt?  
Åsa Karlsson Sjögren,  
professor i historia
 

Linet i sjön. Om forntida  
växtfynds komplexitet.  
Karin Viklund, professor 
i arkeologi med miljö- 
arkeologisk inriktning

20

Hörsal E 
Humanisthuset

Hörsal F
Humanisthuset

Hörsal G
Humanisthuset

Lördag
Oktober



Utställning, Universitetsbiblioteket 
Invigning kl. 13:00 
Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger  
universitetets utställning om 2012 års  
hedersdoktorer, nya professorer och  
pristagare.

Hedersdoktor Elisabeth Rynell läser en  
nyskriven text, ”Saras gästabud”.

Musikunderhållning.

Högtidsceremoni
Aula Nordica kl. 17:00
Promotion av hedersdoktorer, installation  
av nya professorer och utdelning av  
vetenskapliga priser.

Lördag
Oktober

Torsdag
Oktober
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