
Årets avhandling i hematologi - bedömningskriterier 

Bakgrund: 

Priset ”Årets avhandling i hematologi” instiftades år 2002 av Blodcancerförbundet, en 

patientförening för patienter med blodsjukdom i Sverige. Priset består i ett diplom från Svensk 

förening för Hematologi (SFH) och Blodcancerförbundet samt en prissumma (10.000 SEK) från 

Blodcancerförbundet. Priset utdelas av representant för Blodcancerförbundet i samband med SFHs 

årliga Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år.  

 

Beskrivning: 

Alla sjukhus/universitet i Sverige inbjuds i maj att skicka in bidrag senast den 1 september till 

hematopatologrepresentanten i Fortbildningsutskottet, för närvarande docent Rose-Marie Amini, 

Karolinska Universitetssjukhuset. Fortbildningsutskottet är den arbetsgrupp inom SFH som ansvarar 

för arrangemanget av de årliga Fortbildningsdagarna.  

Bidragen skall vara avhandlingar för doktorsgrad försvarade från 1 augusti året innan, till och med 31 

juli innevarande år vid respektive lärosäte.  Avhandlingarna skickas till medlemmarna i 

bedömningskommittén den 2 september. Bedömningskommittén har då cirka 3 veckor för 

genomläsning av avhandlingarna och att besluta vilken avhandling som skall belönas med priset 

”Årets avhandling i hematologi” och att skriva en motivering till valet.  

Åren 2007-2009 inkom 4 avhandlingar varje år för bedömning, år 2010 inkom 9 avhandlingar. 

 

Bedömningskriterier:   

Bedömningskommittén har ett fritt uppdrag vad gäller den slutliga bedömningen att utse vinnaren av 

priset. 

Bedömningen bör ta hänsyn till de ingående arbetenas vetenskapliga tyngd (impact factor), 

avhandlingens originalitet och dess praktiska kliniska betydelse eller möjliga framtida betydelse. Om 

avhandlingen är av mer ”klinisk ”eller mer ”preklinisk” karaktär skall inte påverka bedömningen. 

Avhandlingen ska innehålla forskning gjord på patienter det vill säga ska utgå från klinisk information 

om patienter eller utgå från försök på biologiskt material från patienter.  

Detta innebär att minst ett av de i avhandlingen ingående delarbetena skall utgå från sådant 

material/information. 

 

Bedömningskommittén: 

Bedömningskommitténs medlemmar har en mandattid på fyra år med möjlighet att tillfrågas för 

ytterligare en fyra-årsperiod. Vid tillsättning av ny bedömningskommitté år 2011 kommer de tre 

medlemmarna att tillfrågas på tre, fyra respektive fem år, detta för att förhindra att alla kommitténs 

medlemmar i framtiden ska bytas under samma kalenderår. Från 2013 kommer principen om fyra-

årsperioder att gälla. Bedömningskommittén ska ha tre akademiskt välmeriterade medlemmar, helst 

en från vardera av de nordiska grannländerna; Danmark, Finland och Norge. I möjligaste mån ska 

kommittén ha representation från båda könen. 

 

 

 


