
”Bengt Fridlunds vetenskapliga pris” instiftat av VIC 

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom 
det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser 
inom kardiovaskulär omvårdnad. 

Bengt Fridlund är en pionjär inom kardiovaskulär omvårdnad i Sverige. Han 
disputerade 1990, blev docent 1991 och professor 1999. Hittills har han handlett över 60 
doktorander till doktors- eller licentiatexamen och publicerat över 400 vetenskapliga 
artiklar. Han har även engagerat sig för att främja samarbete och utveckling i Europa 
genom European Society of Cardiology där han varit med och startat upp 
forskningssamarbetet inom UNITE (Undertaking Nursing Interventions Throughout 
Europe) och den vetenskapliga tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing 
där han också är en av redaktörerna. 

Bengt har haft betydelse för de flesta svenska forskare inom kardiovaskulär omvårdnad 
under de senaste 30 åren som handledare, forskningsledare, opponent, 
betygsnämndledamot, sakkunnig, kursledare eller mentor. Hans engagemang, kunskap, 
ledarskap och stöd har varit av avgörande betydelse för många. 

Vem kan söka/nomineras? 
1. Sökande ska ha varit betalande medlem i VIC under de senaste 2 åren.
2. Sökande ska ha en vetenskaplig produktion.
3. Sökande ska ha gjort en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området i
form av:
-‐	  nationellt och/eller internationellt engagemang,
-‐	  implementering som påverkat vården av patienter med kardiovaskulär
sjukdom och/eller fortbildning av vårdpersonal.
4. Sökande måste vara beredd att ge en ”state-of-the-art lecture” under vårmötet.

Bedömningskriterier 
Vetenskaplig produktion (publikationer, anslag) 
Internationell och nationellt engagemang 
Interaktion med samhället och VIC 
Innovativa initiativ och insatser 

Priset 
Priset delas ut under vårmötet och består av att hålla en ”state-of-the-art lecture” och 
att erhålla en penningsumma på 10 000 kr som får användas till vad pristagaren själv 
önskar. Pristagaren får även resa tur och retur till vårmötet samt kongressavgift betald. 

Hur kan man söka/nomineras? 
En sökande kan både ansöka själv och nomineras av kollegor. 
Ansökan ska innehålla sökandes personuppgifter och CV. 
Allt skickas in som ett dokument i PDF format. 

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast den 15 februari. 
Bedömningsgruppen består av VIC:s styrelse 
För frågor och information kontakta VIC:s ordförande Maria Liljeroos 
Mail: maria.liljeroos@regionsormland.se


