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FOLKE SJQÖVISTS PRIS FÖR BÄSTA AVHANDLING I KLINISK FARMAKOLOGI 2020-2021 
TILLDELAS JOHAN LÖNNBRO, GÖTEBORGS UNIVERSITET 
 
Med. Dr. Johan Lönnbro vid Göteborgs universitet tilldelas ”Folke 
Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi” 2020-2021 
för sin avhandling ”The medical perspective in prescribing: 
measurements and educational strategies”. Han får priset för att 
han i banbrytande och finurligt utformade studier påvisar 
svagheten med att okritiskt förlita sig på frekvent använda 
standardiserade skattningsverktyg vid läkemedelsgenomgångar 
och dokumenterar nyttan av kollegiala och resonerande praktiska 
utbildningar i rationell farmakoterapi och förskrivningspraxis för 
unga läkare. Lönnbro etablerar därmed ett nytt forskningsfält.  

 
Det är första gången som priset på 50 000 kronor utdelas till den bästa avhandlingen i klinisk farmakologi 
försvarad vid ett svenskt lärosäte under de senaste två åren. Folke Sjöqvists pris belönar nyskapande 
forskning, som är relevant för ämnet klinisk farmakologi och främjar dess utveckling som akademisk och 
klinisk disciplin genom tvärdisciplinära samarbeten. Priset är instiftat av Stiftelsen för Klinisk farmakologi 
och farmakoterapi, vars ändamål är att ”främja vetenskaplig forskning och stödja utbildning och 
undervisning inom klinisk farmakologi och farmakoterapi”. Priset kommer att överräckas vid det nationella 
mötet Farmakologi 2022 i Linköping 21-22 november, arrangerat av ”Svensk förening för basal och klinisk 
farmakologi”. Pristagaren kommer då också att presentera sin belönade forskning.  

-Vi är glada att för första gången utdela priset till en så värdig forskare som Johan 
Lönnbro, säger professor Lars L Gustafsson, ordförande i Stiftelsen för Klinisk farmakologi och 
farmakoterapi. Priskommittén var imponerad över Lönnbros eleganta och välskrivna avhandling, som 
kritiskt omvärderar etablerade arbetssätt. Lönnbros forskningsfynd visar att ett kombinerat kliniskt 
farmakologiskt och medicinskt perspektiv är A och O vid läkemedelsbehandling och vid 
läkemedelsgenomgångar. En randomiserad studie i avhandlingen dokumenterar att en relativt kort och 
kollegialt genomförd praktiskt inriktad fortbildning i principer för farmakoterapi gör unga läkare bättre 
rustade i rationell läkemedelsförskrivning. 

 

FAKTA  
”Folke Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi” delas ut vartannat år och första gången år 2022 . 
Visionären Folke Sjöqvist (1933-2020) etablerade klinisk farmakologi i Sverige både akademiskt och inom hälso- och 
sjukvården och hade stort inflytande över dess utveckling i världen. Han var en inspirerande och omtänksam ledare 
och värnade att forskningsresultat omsattes i klinisk praxis inom hälso- och sjukvården och stimulerade yngre 
kollegor till fortsatt forskning. ”Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi” har som huvudsakligt ändamål att 
främja vetenskaplig forskning samt lämna understöd för utbildning och undervisning inom ämnesområdet klinisk 
farmakologi och farmakoterapi. I priskommittén ingår representanter från Stiftelsens styrelse (Marja-Liisa Dahl, Lars 
L Gustafsson, Georgios Panagiotidis och Staffan Rosenborg) förstärkt med Jörn Schneede från Svensk förening för 
basal och klinisk farmakologi.   
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