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Dags att nominera till Scheelepriset 2021
Vem ska få det 50:e Scheelepriset? Nu öppnar nomineringen till
Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm
Scheele.
– Vi ser fram emot ett extra festligt jubileumsår för Scheelepriset 2021 då
det också är 60 år sedan priset instiftades, säger Karin Meyer, VD på
Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar.
Vartannat år delar Apotekarsocieteten ut Scheelepriset till en person som
stått för enastående vetenskapliga bidrag på läkemedelsområdet. Senast
belönades professor Emmanuelle Charpentier som spelat en avgörande roll i
upptäckten av den molekylära mekanismen CRISPR-Cas9. Verktyget som i

populärvetenskapliga sammanhang kallas ”gensaxen” har öppnat helt nya
vägar för utvecklingen av läkemedel och fortsatt grundforskning om orsaker
och mekanismer vid genetiska sjukdomar.
När nomineringen till 2021 års jubileumsupplaga av priset nu öppnar
välkomnas alla som anser sig lämpade att inkomma med förslag på nu aktiva,
internationellt erkända forskare med relevans för läkemedelsområdet som
förtjänar att bli den 50:e vars namn läggs till den exklusiva skaran av
Scheelepristagare.
– Apotekarsocieteten har höga ambitioner när det gäller att hitta de bästa
forskarna inom detta komplexa kunskapsfält, säger Karin Meyer. Därför
uppskattar vi kvalificerade nomineringar från alla våra kompetenta kolleger
inom läkemedelsområdet.
Nomineringen är öppen till och med 15 september. Apotekarsocietetens
priskommitté meddelar sitt beslut kring årsskiftet. Priset, 225 000 kronor och
en medalj, kommer att delas ut vid det symposium som anordnas i november
2021. I samband med jubileumsårets prisutdelning kommer formerna för
symposiet att moderniseras för att öppna för en ökad interaktion mellan
föredragshållare och publik.
– Målet är att utveckla symposiet till en attraktiv mötesplats för alla som är
intresserade av läkemedelsforskning, säger Karin Meyer som framhåller att
nivån på pristagarnas kompetens visas av att inte mindre än fyra
Scheelepristagare också tilldelats Nobelpris.

Forskare som fått både Scheelepriset och ett Nobelpris
Gregory Winter, forskningsledare vid MRC laboratory of molecular biology i
Cambridge, fick Scheelepriset 1994 och Nobelpriset i kemi 2018.
Barry Sharpless, vid Massachusetts Institute of Technology fick Scheelepriset
1991 och Nobelpriset i kemi tio år senare, 2001, “för hans arbeten över kiralt
katalyserade oxidationsreaktioner.”
Luc Montagnier, Institut Pasteur, belönades 1986 med Scheelepriset för
upptäckten av humant immunbrist-virus (hiv). 2008 fick han även Nobelpriset
i fysiologi eller medicin för samma upptäckt.

James Black, då vid Wellcome Research Labs, fick Scheelepriset 1983 och
tilldelades 1988 Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av
propanolol och syntetiseringen av magsårsmedicinen cimetidin.
Här finns en förteckning över samtliga Scheelepristagare 1961–2019.

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med
läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas
kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs
mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se
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