
 

De har tilldelats Region Uppsalas 
forskningspris 2021 
Region Uppsalas forskningspris tilldelas fem personer 
som genom sin patientnära forskning bidragit till 
betydelsefulla förbättringar inom hälso- och sjukvården. 

Priset instiftades 2009 av regionstyrelsen och tilldelas anställda 
inom Region Uppsala som genom sin patientnära forskning 
bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården. 
Prefekter med ansvar för kliniska områden nominerar 
kandidater. En arbetsgrupp med representanter för Region 
Uppsala samt medicinska fakulteten vid Uppsala universitet 
gör urvalet enligt regionstyrelsens fastställda kriterier. De fem 
pristagarna får 10 000 kronor vardera. 

Pristagare 2021 
 

Joachim Burman, överläkare och 
docent, får priset för sin forskning 
om autolog 
blodstamcellstransplantation som 
behandlingsmetod för den 
neurologiska sjukdomen MS. 
Joachims forskargrupp befinner sig 
i den absoluta internationella 
frontlinjen och har deltagit i en 

internationellt uppmärksammad klinisk prövning av 
behandlingen som publicerades i Journal of the American 
Medical Association, JAMA, 2019. I den akademiskt drivna 
studien kunde man visa att behandling med autolog 
blodstamscellsbehandling var överlägsen standardbehandling. 



 

Artikeln har fått stort genomslag och är en av de 5 % mest 
uppmärksammade artiklarna i JAMA. Joachim Burman har 
också varit skicklig på att disseminera sin forskning och har 
medverkat i flera nyhetsprogram på radio och i TV, 
dokumentärfilmer, poddar, populärvetenskapliga tidskrifter 
och är en flitigt engagerad föreläsare på internationella möten 
och konferenser. 
 

Panagiotis Baliakas, 
specialistläkare, får priset för sin 
forskning inom klinisk genetik. 
Under de senaste fem åren har han 
utvecklat den hematologiska 
diagnostiken vid 
Uppsala/Akademiska sjukhuset till 
det nationellt ledande laboratoriet 
för molekylär hematologisk 

diagnostik och med inriktning på precisionsmedicin. Hans 
forskningsresultat har gett ny kunskap om mekanismer och 
riskfaktorer vid hematologiska maligniteter av banbrytande 
betydelse för bland annat diagnostik och behandlingsval. 
Panagiotis tillämpning och utveckling av nya metoder för 
precisionsmedicin har resulterat i internationellt etablerade 
kliniska riktlinjer och förbättrad överlevnad för drabbade 
individer. Panagiotis Baliakas är en ytterst drivande, 
självständig och produktiv ung forskartalang samtidigt som 
han har ett stort ansvar kliniskt – en värdig mottagare av 
regionens forskningspris. 
 

 

 



 

 

 

Anna Rostedt Punga, överläkare 
och professor får priset för sin 
forskning inom den autoimmuna 
neurologiska sjukdomen 
myasthenia gravis (MG). Hennes 
kliniska studier har syftat till att 
optimera diagnostiken vid MG och 
vikten av att genomföra 
neurofysiologiska undersökningar 

för att tidigt kunna ställa diagnos samma dag som 
undersökningen genomförs. Hon har även handlett 
doktorander som huvud-handledare där projekten påvisat den 
positiva effekten av fysisk träning vid MG, något som varit en 
banbrytande upptäckt; att patienter med en sjukdom som 
karaktäriseras av muskeltrötthet vid ansträngning har positiv 
effekt av att faktiskt träna under kontrollerade former. 
 

Peter Stålberg, överläkare och 
professor, får priset för sin 
forskning inom endokrinkirurgi och 
sin långa forskningserfarenhet som 
spänner sig över både det 
prekliniska och det kliniska fältet. 
Han är endokrinkirurg och arbetar 
med neuroendokrina tumörer och 
har med sin forskning kunnat 

påverka handhavandet av dessa patienter. Peter erhöll 2010 
sjukhusets första s.k. ”Centre of Excellence”-tjänst efter att 
tidigare sjukhusdirektör utnämnt ämnesområdet 
Neuroendokrina tumörer till ett av sjukhusets excellens-



 

områden. Han blev adjungerad professor 2015, sökte och fick 
ett lektorat i kirurgi 2019, från vilket han befordrades till 
professor 2020. Peter Stålberg är värdig att uppmärksammas 
för sin gärning som är värdefull för Akademiska Sjukhuset i den 
nu pågående strävan att erhålla nationell högspecialiserad vård 
för neuroendokrina tumörer till Uppsala. 
 

Lillemor Berntson, överläkare och 
docent, får priset för sin forskning 
inom barnreumatologi och till 
största delen juvenil idiopatisk 
artrik (JIA). Resultat från projektet 
har i flera delar bidragit till 
utformandet av de Nationella 
behandlings-rekommendationer 
som nyttjas över hela landet. 

Lillemor har tillsammans med en kollega grundat det Svenska 
barnreumaregistret, ett kvalitetsregister som idag har en bred 
användning i såväl klinik som forskning kring sjukdomen i 
Sverige. 
Lillemor Berntson är en hårt arbetande klinisk kollega som 
brinner för sina patienter och använder sina forskningsresultat 
för att förbättra det kliniska omhändertagandet. Hon har 
publicerat mer än 50 vetenskapliga arbeten under sin kliniska 
karriär. Hon är en nationellt erkänd auktoritet inom området 
barnreumatologi. 
 


