
	   	   	   	  
	  

	   Lund,	  6	  oktober	  2016	  
	  
	  
LMK-‐stiftelsens	  Medicinpris	  2016	  går	  till	  Kari	  Nielsen	  
	  
LMK-‐stiftelsen	  väljer	  att	  dela	  ut	  sitt	  nyinstiftade	  pris	  i	  medicin	  till	  Medicine	  doktor	  
och	  överläkare	  Kari	  Nielsen.	  Kari	  Nielsen	  får	  priset	  för	  tvärvetenskapliga	  och	  
disciplinöverskridande	  forskningsinsatser	  inom	  området	  malignt	  melanom.	  
Prisutdelningen	  äger	  rum	  i	  Lund	  den	  6	  oktober	  och	  priset	  är	  på	  500	  000	  kr.	  
	  
LMK-‐stiftelsen	  har	  valt	  att	  dela	  ut	  det	  nyinstiftade	  medicinpriset	  inom	  området	  malignt	  
melanom	  till	  forskare	  som	  arbetar	  med	  ”strategier	  för	  överlevnad”.	  	  
	  
Mef	  Nilbert,	  styrelseledamot	  och	  professor	  i	  onkologi:	  ”Efter	  att	  ha	  tagit	  del	  av	  flera	  
idéskisser	  beslutade	  en	  enig	  styrelse	  för	  att	  utdela	  årets	  pris	  till	  Kari	  Nielsen.	  Inom	  
stiftelsen	  har	  vi	  ett	  fokus	  på	  nytänkande	  och	  gränsöverskridande	  forskning	  och	  vi	  har	  
därför	  särskilt uppmärksammat att Kari Nielsens forskning är tvärvetenskaplig och 
disciplinöverskridande och att den omfattar både primär- och sekundärprevention. Karis 
ambitioner startar i primärvården och i specialistsjukvården har hon skapat en 
befolkningsbaserad biobank med syfte att underlätta individanpassad behandling och 
uppföljning”. 
 
LMK-‐stiftelsens	  prismotivering:	  	  
	  
"Kari	  Nielsen	  bidrar	  genom	  tvärvetenskaplig	  och	  disciplinöverskridande	  forskning	  inom	  
området	  malignt	  melanom	  till	  förbättrad	  primär-‐	  och	  sekundärprevention.	  Studierna	  spänner	  
från	  fortbildande	  studier	  i	  primärvård	  till	  biomarkörstudier	  för	  biologisk	  aggressivitet.	  Hennes	  
fokus	  och	  nytänkande	  har	  potential	  att	  förändra	  diagnostik,	  behandling	  och	  uppföljning	  vid	  
malignt	  melanom."	  
	  
Kari	  Nielsen	  är	  Medicine	  doktor	  och	  överläkare	  på	  Hudkliniken	  vid	  Helsingborgs	  
lasarett.	  Hon	  har	  också	  en	  forskartjänst	  vid	  Institutionen	  för	  kliniska	  vetenskaper	  i	  Lund,	  
avdelning	  för	  Dermatologi.	  	  
	  
	  
Kontaktpersoner:	  	  
Mef	  Nilbert,	  styrelseledamot	  LMK-‐stiftelsen	  och	  professor	  i	  onkologi:	  070-‐796	  80	  69,	  
mef.nilbert@med.lu.se	  
Malin	  Ferhm,	  VD	  LMK-‐stiftelsen:	  0708-‐90	  18	  01,	  malin.ferhm@lmkindustri.com	  
	  
LMK-‐stiftelsen	  skapades	  av	  Mikael	  Karlsson,	  entreprenör	  och	  medgrundare	  av	  IT-‐företaget	  Axis.	  	  
Mikael	  Karlsson	  gick	  bort	  2005	  och	  stiftelsen	  präglas	  av	  hans	  passion	  för	  det	  mångvetenskapliga	  
tankesättet	  och	  för	  gränsöverskridande	  samarbeten.	  LMK-‐stiftelsen	  stödjer	  innovativ	  och	  
gränsöverskridande	  vetenskaplig	  forskning	  inom	  en	  rad	  områden,	  främst	  vid	  Lunds	  universitet.	  Vi	  
prioriterar	  naturvetenskap,	  medicin,	  humaniora	  och	  teologi	  men	  stödjer	  också	  konstnärliga	  och	  socialt	  
inriktade	  projekt.	  LMK-‐stiftelsen	  är	  en	  nominerande	  stiftelse	  och	  tar	  därmed	  inte	  emot	  ansökningar.	  	  
www.lmkstiftelsen.se	  


