
En av Svenska Läkaresällskapets viktigaste, och trevligaste uppgifter  
är att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning.  

Det har vi möjlighet att göra tack vare generösa donationer.   
Till forskande medlemmar delar vi ut projektanslag, 

post doc-stipendier och resebidrag.  
Vi delar också ut pris till bästa projektansökan samt  

till den projektansökan som bäst bedöms  
representera den translationella forskningen.  

Till de mer etablerade forskarna som utmärkt sig genom 
många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller 

välskrivna artiklar delar vi ut prispengar och medaljer.  
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Bengt Winblads Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja neurovetenskaplig forskning  
inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället 



Bengt Winblads Stiftelse har till ändamål att främja neuroveten-
skaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot 
demenssjukdomar.

Ändamålet fullföljes genom 
• att dela ut ett pris till en person som gjort framstående insatser 

inom Alzheimerforskningen. Priset kan vara i form av ett  
personligt pris och/eller stipendium till doktorand/postdoc.

Priskommitté
Beslut om utdelning av pris med stöd av stiftelsen fattas av  
Svenska Läkaresällskapets nämnd efter beredning av en av Svenska 
Läkaresällskapets nämnd utsedd kommitté bestående av högst 
tre personer, av vilka en ska utses av Svensk Geriatrisk förening 
SGF, en utses av Karolinska Institutets institution för neurobio-
logi, vårdvetenskap och samhälle, NVS samt Bengt Winblad eller 
medlem av hans familj.

Prisutdelning 
Priskommittén ska lämna förslag till prismottagare senast den 
1 maj till Svenska Läkaresällskapets nämnd. Utdelning ska ske i 
anslutning till Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

Porträtt av professor Bengt Winblad

   
   Professor i geriatrik vid institutionen för  
   neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle  
   vid Karolinska Institutet.

   Bengt Winblad tog läkarexamen vid Umeå    
   universitet 1971 och disputerade 1975.  
   Han blev professor i geriatrik vid Umeå  
   universitet 1982.
   År 1987 kom han till Karolinska Institutet
   som professor i geriatrik kombinerad med 
   tjänst som överläkare vid Karolinska Univer- 
   sitetssjukhuset, Huddinge.

Bengt Winblad har varit medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska
Institutet 1988–2008 och är hedersprofessor vid flera universitet i Europa
och Asien. Genom åren har han fått motta ett antal priser, företrädesvis
inom Alzheimer-området.
Han har varit handledare för mer än 150 doktorander i Umeå och på
Karolinska Institutet. Han har publicerat mer än >1200 artiklar inom
gerontologi, geriatrik och demensforskning.

Om forskningsämnet
Bengt Winblads huvudsakliga forskningsområden är numera fram-
tagande av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom.
Hans tidigare forskning har även varit inriktad på epidemiologi, klinik, 
genetik, patologi samt de biokemiska aspekterna av demens.
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