Ingmar Skoog fick ta emot ”Alzheimerfondens stora forskningspris”
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Drottning Silvia delade ut priser till
alzheimerforskare
Under den högtidliga diplomeringsceremonin på Kungliga slottet delade
Drottning Silvia idag ut två forskningspriser. Ingmar Skoog fick ta emot
”Alzheimerfondens stora forskningspris” på 2,5 miljoner kronor och Michael
Schöll tilldelades ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”.
Ingmar Skoog är professor, psykiatriker och föreståndare på Centrum för
Åldrande och Hälsa (AgeCap), vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet. Han får priset för sin åldersrelaterade studie där han undersöker
hur markörer för Alzheimers sjukdom i ryggvätska är relaterade till hjärnans

biologiska process hos 70-åringar som inte utvecklat demens.

- Det kändes verkligen roligt att få det stora forskningspriset och
forskningsanslaget. Priset innebär att vi kan upptäcka olika sätt att förebygga
demenssjukdomar och kan även leda till att vi hittar ledtrådar till nya
behandlingsmöjligheter.
38-årig forskare
Dagens andra pristagare var Michael Schöll, 38 år och verksam vid Göteborgs
universitet, som tog emot ”Drottning Silvias pris till en ung
alzheimerforskare”. Priset får han för sin medicinska avbildningsteknik som
ska kunna identifiera hjärnans sjukdomsprocesser.
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- Jag känner mig väldigt hedrad över att ha tilldelats detta betydelsefulla pris.
Min grupp och jag studerar tidiga förändringar i hjärnan som är associerade
med en senare utveckling av Alzheimers sjukdom bland annat med hjälp av
en hjärnavbildande metod som heter positronemissionstomografi. Vi kommer
att kombinera nya metoder som att mäta synaptisk densitet i kombination
med etablerade mått på Alzheimerrelaterad patologi i den levande hjärnan i
olika kohorter med varierande riskprofiler för att utveckla Alzheimers
sjukdom.
Läs en längre intervju med Ingmar Skoog på Alzheimerfondens hemsida.
För ytterligare information, kontakta: Ingmar Skoog, ingmar.skoog@gu.se,
031-343 8640
Michael Schöll, michael.scholl@neuro.gu.se
Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare, tel 0704-81 70 43,
liselotte@alzheimerfonden.se

Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra
mest till forskningen kring demenssjukdomar. Ett vetenskapligt råd, lett av
några av Sveriges främsta forskare, granskar alla forskningsansökningar och
väljer ut de mest lovande projekten för beslut av Alzheimerfondens styrelse.
De flesta rör Alzheimers sjukdom, men vi stöder även forskning kring andra

typer av demenssjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom
forskningen, men mer resurser behövs för att få fram botemedel och
bromsmedicin. Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det
lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen.
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