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Ansökningstiden är öppen
TILL JUBILEUMSÅRETS ÄRA BEVILJAR MINERVASTIFTELSEN TVÅ MEDIX-PRIS
Ansökningstiden för att ansöka om Minervastiftelsens Medix-pris 2019 är öppen. Priset beviljas varje år och
det har beviljats 31 gånger tidigare. Minervastiftelsen fyller i år 60 år och till jubileumsårets ära utdelar
stiftelsen nu undantagsvis två pris i stället för ett. Vardera prissumman uppgår till 20 000 euro.
Prisen beviljas för utmärkt finländsk vetenskaplig forskning, om vilken det har publicerats en artikel under
det föregående året. Förslag till arbeten som förtjänar prisen ska inlämnas till ordföranden för
sakkunnigkommittén, prof. Vesa Olkkonen senast den 2 maj.
Det ena priset beviljas för forskning inom klinisk medicin och det andra för biomedicinsk grundforskning.
Forskningen bör i sin helhet eller till väsentliga delar har utförts i Finland. Den sökande bör besluta
vilketdera av prisen som han eller hon söker och tydligt ange detta i sin ansökan.
Prisen utdelas på hösten 2019 av Helsingfors universitets rektor eller hans ställföreträdare. Datum och plats
för prisutdelningen meddelas senare. Vid prisutdelningen håller pristagarna ett föredrag om det prisbelönta
arbetets innehåll och betydelse.
Medix-priset är ett betydande årligt erkännande för internationell högtstående biomedicinsk eller medicinsk
forskning i Finland. Det är på sätt och vis fråga om finländskt mästerskap i biomedicin.
Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Östra
Finlands och Uleåborgs universitet, vilken alltid är utnämnd för tre år i sänder.
Prisbeloppet doneras till universitetet av Minervastiftelsen, som driver ett medicinskt forskningsinstitut i
Biomedicum Helsinki. Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som
grundades 1959. Vid institutet forskar man i medicinskt betydande sjukdomar, såsom diabetes,
nervsjukdomar, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.
Minervas forskningsinstitut är en betydande, internationell medicinsk innovatör, och utifrån det
forskningsarbete som bedrivs vid institutet har det även uppstått framgångsrika företag.
Forskningsinstitutet är en viktig aktör i forskningsgemenskapen vid Campus Mejlans. Minervastiftelsen har
som mål att stärka sin betydelse som främjare av medicinsk forskning.
Förra året tilldelades Minervastiftelsens Medix-pris en forskningsgrupp vid Åbo universitet som reder ut
cellangrepp och cancer. År 2017 beviljades priset till en forskningsgrupp vid Åbo universitet som reder ut
hur leukocyterna överförs från blodet till vävnader och tvärtom.
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