
The PHABIAN Award 2016

Årets bästa doktorsavhandling 25 000 kr
Sektionen för läkemedelsanalys, Apotekarsocieteten, har 2004 instiftat The PHABIAN AWARD för 
att stimulera forskning inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys genom att dela ut ett 
stipendium om 25 000 kr för ”Årets Bästa Doktorsavhandling” framlagd vid svenskt universitet. 

Stipendiet delas ut till en avhandling inom områdena kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker 
för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter), farmaceutiska 
hjälpämnen samt endogena ämnen av betydelse för läkemedelseffekter och – interaktioner. 

Priset kan även utdelas till avhandlingar om analytiska tekniker och metoder med relevans för ovan givna 
områden, men där avhandlingsarbetet inte direkt berör substanser eller produkter direkt kopplade till 
läkemedelssektorn. 

Avhandling skall vara framlagd under perioden 1 maj 2015 – 30 april 2016. 

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2016!

Avhandling som ligger inom givet urvalskriterium enligt punkt 1 ovan och som har blivit godkänd 
under perioden 1 maj 2015 – 30 april 2016 insänds i elektronisk form (PDF) till Anna Sundin (anna.
sundin@apotekarsocieteten.se) senast den 18 juni 2016. Sammanfattningen (kappan) av avhandlingen, 
publicerade och opublicerade arbeten skall ingå i ansökan. Dessutom skall den sökande bifoga en 
deklaration av sin självständighet genom att för varje artikel/manuskript beskriva den egna insatsen 
vad avser idén till artikelns innehåll; planeringen av arbetets teoretiska del; planeringen av arbetets 
praktiska del; experimentellt genomförande; författandet av artikeln samt besvarandet av vetenskaplig 
granskares (”referees”) kommentarer.

För mer information  
besök vår hemsida
apotekarsocieteten.se

Bli medlem i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsanalys på apotekarsocieteten.se för endast 300 kr/år (studerande 100 kr/år). 
Som medlem blir du delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen. Du får den 
elektroniska medlemstidningen e-lixir, kursfoldrar, information om föreningens aktiviteter, LmV Plus-mejl med fördjupningsartiklar fyra gånger 
per år samt rabatt på våra böcker och vissa arrangemang.

Sponsor: 


