Michael Schöll tilldelas "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare"

2018-04-18 11:17 CEST

Unge alzheimerforskaren Michael Schöll
får Drottning Silvias pris
Michael Schöll, 38 år och verksam vid Göteborgs universitet, tilldelas
"Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare". Priset är instiftat av
Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm i dag, den 18
april.
Michael Schöll och hans grupp av forskare på Göteborgs universitet fokuserar
på att med hjärnavbildning etablera nya, och validera existerande
biomarkörer som gör det möjligt att identifiera individer som löper risk att
utveckla Alzheimers sjukdom så tidigt som möjligt i sjukdomsskedet.

- Priset betyder väldigt mycket, det är ett förtroendebevis från en aktiv
förening som representerar dem som jag forskar för - patienterna och deras
anhöriga - därför gör mig priset extra glad. Jag känner mig ödmjuk inför
utmaningen men inspireras av tidigare pristagare. Flera av dessa kommer
garanterat att inneha en aktiv roll i vad som kan i alla fall bli en dellösning
för detta enorma samhällsproblem.
Om priset
”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” instiftades 2014 av
Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag. Priset går varje
år till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år.
Prissumman uppgår till 125 000 kronor.
Tid och plats för prisutdelningen
Michael Schöll tar emot priset av Drottning Silvia klockan 16:00 den 18 april
2018 på Kungliga Slottet.
För mer information kontakta
Michael Schöll, michael.scholl@neuro.gu.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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