
Svenska Läkaresällskapets priser 2021



JUBILEUMSPRISET 150 000 KR OCH 
SLS SEKELMEDALJ I SILVER

Belönar värdefulla, av svenska medborgare,  
författade skrifter över ämnen tillhörande det  
medicinska forskningsområdet. Priset avser  
de fem senaste årens arbete och publikationer.

Mejla förslag tillsammans med:
• Kort motivering varför den nominerade

bör komma ifråga som mottagare av priset
• Lista med max fem arbeten från de fem

senaste åren samt bifoga en motivering för
vart och ett av dem som beskriver arbetets
kvalitet och betydelse.

• CV på den nominerade

ALVARENGAS PRIS 50 000 KR

Belönar värdefulla, av svenska medborgare för- 
fattade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar  
över ämnen tillhörande det medicinska forsk- 
ningsområdet. Tävlingsskrift ska sändas i 3 ex 
tillsammans med valspråk och förseglad namn- 
sedel (kuvert) till Svenska Läkaresällskapet,
Att: SLS priser, Box 738, 101 35 Stockholm.

HIPPOKRATESPRISET 10 000 KR  
CLARENCE BLOMQUIST-MEDALJEN I 
SILVER

Hippokratespriset är SLS etikpris och tilldelas  
läkare som har en etisk medvetenhet och som  
är en förebild för kollegor, medarbetare och  
studenter. Priset går vartannat år till en kvinna, 
vartannat en man.  

Sista dag för att lämna förslag på manlig 
pristagare är den 15 maj 2021 till  
priser@sls.se

Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter 
till den nominerade, 1-2 referenser samt  
kontaktuppgifter till den som nominerat. 

ERNA EBELINGS PRIS 35 000 KR 

Priset har till ändamål att främja forskning 
och utveckling inom medicinsk fysik och  
medicinsk teknik. Mottagaren utses av SLS 
sektion för medicinsk teknik och fysik.  
Priset delas ut på Medicinteknikdagarna i  
Malmö, 5-6 oktober 2021. 

Nominera pristagare till SLS priser 2021  
SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt  

sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer.  
Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla (om inget annat anges) namn, titel och arbetsplats/institution på den 
nominerade samt kontaktuppgifter till den samma samt en övertygande motivering (max 300 tecken inkl. 

blanksteg) som eventuellt kommer att publiceras i SLS kommunikationskanaler.  
Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars 2020 till priser@sls.se (om inget annat anges).



BENGT WINBLADS PRIS 150 000 KR

Priset belönar goda insatser inom neuroveten- 
skaplig forskning inom geriatrik med huvud- 
saklig inriktning mot demenssjukdomar och  
Alzheimerforskning.

INGVARPRISET 35 000 KR OCH 
200-ÅRS MEDALJEN I BRONS

För goda insatser inom klinisk neurovetenskap. 
Sektionerna för Klinisk neurofysiologi,  
Neurokirurgi, Neurologi och Psykologi lämnar 
förslag på pristagare under maj månad.  

ELLIS OCH IVAR JANZONS PRIS 70 000 KR

Främjar vetenskaplig forskning inom 
dermatologins och venereologins område. 
Priset delas ut vartannat år. 

LENNMALMS PRIS 25 000 KR OCH 
MEDALJ I SILVER 

Priset har till ändamål att främja yngre 
forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen 
tillhörande det neurologiska, syfilidologiska 
eller försäkringsmedicinska forskningsområdet. 

BERZELIUSMEDALJEN

Medaljen belönar forskare inom den 
medicinska kemiens område och delas ut 
var 10e år.

SLS HÅLLBARHETSPRIS 25 000 KR

BENGT LINDSKOGS SPRÅKPRIS 
30 000 KR

Priset belönar insatser inom området 
hållbar sjukvård.

Priset delas ut varje ojämnt år för stora 
insatser att främja medicinsk språkvård.

ATT TÄNKA PÅ VID NOMINERING! 
Ange följande information om den  
nominerade:
Namn, titel, arbetsplats/institution,  
kontaktuppgifter samt motivering 
(max 300 tecken inklusive blanksteg).



FÖR MER INFORMATION  
OM SLS PRISER OCH 
NOMINERINGSMALL 
www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/

FÖR FRÅGOR KONTAKTA 
priser@sls.se

Sista dag att föreslå 

pristagare är den 

1 mars 2021. 

Nominera förslag 

på pristagare till

priser@sls.se

Sista dag att 

föreslå pristagare 

är den 1 mars 2021. 

Nominera förslag 

på pristagare till

priser@sls.se
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