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Tirsdag 10 september
Per E. Lønning: Persontilpasset kreftbehandling basert på genanalyse
Utvikling av resistens mot cellegift er hovedårsak til at pasienter dør av kreft. Selv om vi vet at
resistens skyldes defekter i spesifikke gener i svulstene og er begynt å forstå mekanismene som
ligger bak, har vi fortsatt begrenset kunnskap, sannsynligvis fordi årsaken ikke ligger på inaktivering
av enkelt-gener, men defekter i «kaskader» der mange gen deltar. Ny teknologi gjør det nå mulig å
sekvensere samtlige gener i en kreftsvulst; dermed kan vi få kunnskap om disse mekanismene for de
ulike svulster generelt men og finne spesifikke genforandringer i den enkelte svulst som gir mulighet
for individuell behandling. Samtidig risikerer man ved slike analyser å finne andre, muligens arvelige
faktorer, og dette setter nye utfordringer til forskerne samt behandlerne. Per E Lønning er professor
i kreftbehandling ved Universitetet i Bergen / Haukeland Sykehus og medlem i Akademiet.
Tirsdag 1 oktober
Trond Berg Eriksen: Søren Kierkegaard. Den fromme spotteren
Trond Berg Eriksen har levert en nylesning av Søren Kierkegaards verk og papirer i forbindelse med
200 års dagen for hans fødsel. Lesningen innebærer en sterkere tilknytning av Kierkegaards verk til
romantikken og en fastere forbindelse til de politiske forandringene omkring februarrevolusjonen i
1848 og debatten om Danmarks nye konstitusjon i 1849. Gjennomgangen innebærer også en
oppgradering av det dikteriske elementet i forfatterskapet.
Tirsdag 26 november
Elisabeth Staksrud: Nye medier: Er personvern i ferd med å gå ut på dato?
Foredragsholderen er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn, unge og
internett: EU Kids Online. Staksrud vil fokusere på internett og personvern med vekt på forskjellene
mellom de som vokste opp med Internett - og de som ikke gjorde det. Elisabeth Staksrud er
førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.
Tirsdag 10 desember
Margaretha Adriana van Es: Hvem var profeten Mohammed?
Hvem var han? Hva er det som gjør at profeten Mohammed fortsatt er en stor inspirasjonskilde for
milliarder av mennesker fjorten århundrer etter sin død? Hvordan beskriver muslimer sin siste
profet? Hva slags kildemateriale om ham er tilgjengelig i dag? Hvilke utfordringer møter moderne
historikere som vil analysere hans liv og personlighet? Margaretha van Es er muslim og
doktorgradsstipendiat i historie.

