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BAKGRUND 

Stiftelsen för klinisk farmakologi och farmakoterapi har som ändamål att främja utvecklingen av 

klinisk farmakologi i Sverige sedan 1984. Som ett led i detta vill vi med ett nyinstiftat pris 

uppmärksamma den bästa avhandlingen i klinisk farmakologi. Priset ska stimulera mottagaren till 

fortsatt forskning och uppmuntra forskningen inom ämnet i stort.  

PRIS TILL BÄSTA AVHANDLING I KLINISK FARMAKOLOGI I SVERIGE 

Priset på 50 000 kronor utdelas till den forskare i klinisk farmakologi som försvarat den bästa 

avhandlingen vid ett svenskt lärosäte 2020 eller 2021. Forskningen bör vara nyskapande, relevant för 

ämnet klinisk farmakologi och dess utveckling som akademiskt och kliniskt ämne samt gärna främja 

tvärdisciplinära samarbeten. Priset utdelas vartannat år med start 2022.  

Pristagaren får fritt disponera medlen för forskning och akademisk förkovran.  

BEHÖRIGA PRISTAGARE 

Pristagaren ska ha disputerat under något av de två föregående kalenderåren innan utlysningen vid 

ett svenskt universitet. Det finns inga begränsningar vad gäller pristagarens akademiska 

grundutbildning. Huvudhandledaren eller bihandledaren ska ha anställning vid eller vara affilierad till 

en klinisk farmakologisk enhet eller forskargrupp.  

NOMINERING OCH BEDÖMNING 

Pristagare kan nomineras av disputerade forskare vid svenska universitet eller sjukvårdshuvudmän. 

Nomineringen ska innehålla en beskrivning av avhandlingens innehåll och fynd samt en motivering 

varför avhandlingen anses nyskapande och relevant för ämnet klinisk farmakologi. Priskommittén 

utgörs av Stiftelsens styrelse förstärkt med disputerad representant från styrelsen för Svensk 

förening för basal och klinisk farmakologi, och eventuellt med oberoende forskare i klinisk 

farmakologi från annat land. Sedvanliga jävsregler iakttas vid bedömningen.   

Nominering av 2022 års pristagare (avhandlingar försvarade 2020-2021) ska vara stiftelsens 

vetenskaplige sekreterare Staffan Rosenborg (staffan.rosenborg@regionstockholm.se) tillhanda 

senast 1 juni 2022. Nomineringen sammanfattas med ett motiverande brev på högst 2 A4-sidor som 

inkluderar hänvisning till elektronisk webbplats där hela avhandlingen kan laddas ner. Två tryckta 

exemplar av avhandlingen bifogas nomineringen. 

 

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Inkomna tryckta avhandlingar bevaras. 

Avslagna nomineringar gallras senast nästkommande år. Pristagarens nomineringshandlingar och övriga personuppgifter nödvändiga för 

att hantera utbetalning av prissumman sparas i minst fem år av bokföringslegala skäl. 
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