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SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS PRISER SOM DELAS UT 2022

Nominera pristagare till SLS priser
Ta chansen att nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.
Nomineringen ska inkludera motivering samt CV och skickas till priser@sls.se. Sista dag för nominering är den
1 mars 2022 om inget annat anges.
JUBILEUMSPRISET 150 000 KR OCH SLS
SEKELMEDALJ I SILVER
Belönar värdefulla, av svenska medborgare,
författade skrifter över ämnen tillhörande det
medicinska forskningsområdet.
BENGT WINBLADS PRIS 150 000 KR
Priset belönar framstående insatser inom
Alzheimerforskningen.

ERNA EBELINGS PRIS 35 000 KR
Priset främjar forskning och utveckling inom
medicinsk fysik och medicinsk teknik. Pristagare utses av SLS sektion för medicinsk teknik och
fysik och delas ut på Medicinteknikdagarna.

GULLSTRANDS MEDALJ I GULD
Medaljen delas ut vart tionde år, utan hänsyn till
nationalitet, åt någon av de forskare som genom
sina arbeten mest bidragit till framstegen inom
oftalmologins område.

HAMBERGERS PRIS 25 000 KR OCH
200-ÅRS MEDALJEN I BRONS
Priset belönar forskare inom otorhinolaryngologi och delas ut på ÖNH-dagarna.

HIPPOKRATESPRISET 10 000 KR OCH
CLAERENCE BLOMQUIST-MEDALJEN I
SILVER
Belönar läkare som "genom ett etiskt förhållningssätt och uppvisad etisk kreativitet kan lyftas fram som förebild för kollegor och läkarstuderande". Priset går vartannat år till en kvinna,
vartannat en man. Sista dag för att lämna förslag
på kvinnlig pristagare: 15 maj 2022.
HÅLLBARHETSPRISET 25 000 KR
Priset belönar insatser inom området hållbar
sjukvård.

INGVARPRISET 30 000 KR OCH 200-ÅRS
MEDALJEN I BRONS
För goda insatser inom klinisk neurovetenskap. Svensk förening för klinisk neurofysiologi, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svenska
Neurologföreningen, och sektionen för Psykiatri
lämnar förslag på pristagare under maj månad.
INGA SANDEBORGS PRIS 130 000 KR
Delas ut till den eller de som gjort sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande

Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa
sjukdomar i centrala nervsystemet.

REGNELLS PRIS 130 000 KR
Belönar värdefulla, av svenska medborgare
författade, till tävlan inlämnade otryckta skrifter
över ämnen, tillhörande det medicinska forskningsområdet. Tävlingsskrift i tre exemplar,
försedda med valspråk och åtföljda av förseglad
namnsedel (kuvert), skickas till SLS.

TAGE SJÖGRENS PRIS 75 000 KR
Prisar svenska forskare som främjat den medicinska radiologiska vetenskapens utveckling och
tillämpning.
TRANSLATIONELLA FORSKNINGSPRISET
100 000 KR
Delas ut av SLS Forskningsdelegation till den
medlem vars ansökan bedömts bäst representera translationell forskning, "den starkaste och
mest spännande ansökan med translationell
prägel". Ansökningsperiod: 1 dec 2021–1 feb
2022 via Researchweb.
BÄSTA VETENSKAPLIGA
PROJEKTANSÖKAN 100 000 KR
Delas ut av SLS Forskningsdelegation till en
"särskilt förtjänt forskare som är medlem i SLS
och som tilldelats projektanslag efter ansökan
den 1 februari samma år". Ansökningsperiod:
1 dec 2021–1 feb 2022 via Researchweb.

ASKLEPIOSPRISET
Ansökningsperiod: 15 maj–15 juni 2022.
BÄSTA PROJEKTARBETE 10 000 KR
Delas ut till läkare under utbildning fram till
legitimation för bästa projektarbete.
BÄSTA VETENSKAPLIGA ARTIKEL 15 000 KR
Delas ut till läkare under utbildning fram till
legitimation för bästa vetenskapliga artikel.
DEADLINE 1 MARS 2022
Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars
2022 (om inget annat anges). Prisernas delas ut
under SLS Årshögtid i november 2022.
MER INFORMATION
www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/
FÖR EVENTUELLA FRÅGOR
Mejla priser@sls.se

