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Forskare! 

Sektionen för läkemedelsanalys, Apotekarsocieteten, instiftade 2004 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.  

Urvalskriterier för stipendiet 

1. 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 berör substanser eller produkter 
direkt kopplade till läkemedelssektorn. 

2. Huvudkriteriet för bedömningen är att avhandlingens tyngdpunkt ligger på studier av 
analytisk-kemiska principer och/eller tekniker och/eller nya applikationer. Övriga kriterier 
som används i bedömningen är: vetenskaplig kvalitet, nytänkande, självständighet, 
samarbete över vetenskapliga discipliner. Sammanfattningen (”kappan”) bedöms efter sin 
utformning som en informativ översikt av den aktuella forskningen med resultaten satta i 
sitt sammanhang och att den visar förmågan att förmedla vetenskapliga fakta på ett 
lättförståeligt sätt. 

Förfarande 

Avhandling som ligger inom givet urvalskriterium enligt punkt 1 ovan och som har blivit godkänd 
under perioden 16 juni 2017 – 15 juni 2018 insänds i elektronisk form (PDF) till Frida Wallentin                     
(frida.wallentin@apotekarsocieteten.se) senast den 20 juni 2018. 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 vetenskapliga granskares (”referees”) kommentarer. 

Bedömningen av avhandlingarna utförs av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys. 
Styrelsemedlemmarna kommer från olika sektorer inom läkemedelsområdet: universitet, 
läkemedelsindustri, läkemedelsverk, annan statlig myndighet och landsting; 
specialistkompetenserna sträcker sig från produkt- och bioanalys av läkemedel till proteomik och 
metabolomik. 

Med vänlig hälsning, 

Douglas Westerlund 
Ordförande i Sektionen för läkemedelsanalys, Apotekarsocieteten 
E-post: douglas.westerlund@farmkemi.uu.se 
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