Nyt fra Strålebiologisk Laboratorium, Finsencenter
Mette Villingshøj får Rigshospitalets Bioanalytiker pris, 2007 tirsdag den 20. marts
Strålebiologisk Laboratorium er et kræftforskningsinstitut, der studerer vækstfaktorers indflydelse
på den maligne fænotype. Det blev oprettet i 1994. I begyndelsen var der ansat 3 medarbejdere men
i dag er der 15, der har deres daglige gang i laboratoriet. Laboratoriet er privilegeret ved at have
meget dygtige medarbejdere, der er engagerede, ambitiøse og usædvanlig indstillet på at hjælpe
hinanden. Det giver en god arbejdsplads, der formår at skabe ny viden. Jeg er derfor glad for, at
andre også påskønner det, ikke mindst ved at præmiere de unge medarbejdere. Et sådant
skulderklap er meget mere betydningsfulgt end man umiddelbart gør sig forestillinger om.
I 2006 fik Thomas Tuxen Poulsen prisen som årets bedste yngre forsker på Rigshospitalet og i år
modtager Mette Villingshøj årets Bioanalytiker pris.
Mette Villingshøj er uddannet laborant og har været ansat i Strålebiologisk Laboratorium siden
1998. Mette er professionel i ordets bedste betydning. Hun kan sit fag og hun forventer andre
omkring hende gør sit yderste for at yde sit bedste. Hun deler ud af sin viden og kritik uden skelen
til høj eller lav. Mette kan være streng, men når det er nødvendigt udviser hun en usædvanlig
empati og forståelse, der er af meget stor betydning i et miljø, hvor fokusering og samarbejde er
grundsubstansen for at ny viden kan frembringes på en ordentlig måde.
Mette har blandt andet de facto stået for laboratoriets ombygning, som i dag betyder, at laboratoriet
er en fuldt udbygget molekylærbiologisk arbejdsplads med klasse I og II faciliteter.
Mette har gennem årerne selvstændigt udviklet mange af de metoder, der anvendes i laboratoriet og
ikke mindst, har hun meget selvstændig og aktivt deltaget i den videnskabelige forberedelse og
gennemførelse af de projekter, der finder sted i laboratoriet. Dette har bla. resulteret i, at hun har
forfattet en række videnskabelige publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Mette har samtidigt haft tid til at fuldføre et master studium i public health, således at hun i 2003
blev MPH.
Sideløbende med hendes faglige gøremål, har Mette de facto været ansvarlig for den daglige drift
hvad angår økonomi og sammen med undertegnede været personaleansvarlig. Dette resulterede i, at
hun i 2005 blev souschef om hvem der står stor respekt.
Vi ønsker alle Mette et stort tillykke.
Hans Skovgaard Poulsen
17. marts 2007
PS: Yderligere oplysninger om Mette og laboratoriet findes på vores hjemmeside
www.radiationbiology.dk

