
Ta chansen – nominera 
pristagare!
Svenska Läkaresällskapet har som en av sina 
främsta uppgifter att främja vetenskaplig utveck-
ling och spridande av medicinsk kunskap. Genom
att årligen dela ut betydande summor till forskning 
håller vi fast vid detta. Till forskande medlemmar 
delar vi, efter ansökan, 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.   
Ta din chans att, senast den 1 mars, nominera 
en eller flera forskande kollegor eller arbetskamrater 
som du tycker är värda något av våra priser.

Välkommen med ditt förslag 
till 2019 års mottagare av 
Läkaresällskapets priser till 
god medicinsk forskning.

Svenska Läkaresällskapet
Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10

Box 738 · 101 35 Stockholm · 08-440 88 60 
www.sls.se



 
 
jubileumspriset och sls sekelmedalj i silver
Belönar värdefulla, av svenska medborgare, författade 
skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forsknings-
området. (150.000 kronor)

bengt winblads pris 
För goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom 
geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjuk-
domar och Alzheimerforskningen. (150.000 kronor) 

alvarengas pris
Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare förfat-
tade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen 
tillhörande det medicinska forskningsområdet”. 
(50.000 kronor)

ingvarpriset och 200-års medaljen i brons 
Priset belönar goda insatser inom klinisk neurovetenskap.  
(30.000 kronor) 

erna ebelings pris 
Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling 
inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Mottagaren 
utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik  
och fysik. (35.000 kronor)

hippokratespriset
Mottagare av priset i medicinsk etik i klinisk verksamhet 
utses av Svenska Läkaresällskapets delegation för medi-
cinsk etik. (10.000 kronor)

hambergers pris 
Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre 
forskare inom otorhinolaryngologi. (25.000 kronor)

ellis och ivar janzons pris 
Priset belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins 
och venereologins område. (70.000 kronor)

lennmalms pris och silvermedalj
Priset har till ändamål främja yngre forskares förtjänstfulla 
arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäk-
ringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet. 
(25.000 kronor)

bengt i lindskogs språkpris 
Priset främjar medicinsk språkvård. Läkaresällskapets 
Språkkommitté lägger fram förslag på enskild person eller 
organisation, som befunnits mest lämplig. (30.000 kronor)

oscar medins pris 
Priset belönar ”värdefulla, av inländska ledamöter av 
Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”. 
(25.000 kronor)

reuterskiölds pris 
Belönar ”värdefulla, av svenska medborgare författade 
arbeten i kirurgi”. (40.000 kronor)

translationella forskningspriset
Delas ut av SLS Forskningsdelegation. (100.000 kronor)

bästa vetenskapliga projektansökan
Delas ut av SLS Forskningsdelegation (100.000 kronor)

asklepiospriset
Läkaresällskapets och Kandidatföreningens två priser till 
läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publi-
cerade artikel, (15.000 kronor) samt till medicinstudenter 
för bästa projektarbete, (10.000 kronor) 

2019 delas följande priser ut: 

Välkommen med ditt förslag om prismottagare senast den 1 mars 2019 till 
Svenska Läkaresällskapet, annie.melin@sls.se
Läs mer om priserna på hemsidan: www.sls.se 


