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Nicola Orsini får Torgny Wännström-priset för avhandling i folkhälsovetenskap 
 
Nicola Orsini, forskare vid Karolinska Institutet, får Torgny Wännström-priset på 250 000 kronor för 
sin avhandling ”Physical Activity and Health Benefits”. Motiveringen lyder "för en enastående 
utveckling som forskare inom det medicinska området folkhälsa där Orsini på kort tid utvecklats till en 
självständig produktiv vetenskapsman och utvecklat metoder som möjliggör en snabbare och 
effektivare bearbetning av data inom forskningsområdet".  
 
Torgny Wännström- priset belönar den ”bästa avhandlingen inom det medicinska området folkhälsa 
och/eller arbetsrelaterad hälsa eller ohälsa”. Det instiftades 2008 av styrelsen för AFA Försäkring för 
att påminna om Torgny Wännströms stora insatser för medicinsk forskning under sin tid som VD för 
AFA Försäkring (1992-2008). Nomineringarna skickas in av de medicinska fakulteterna vid 
universiteten och Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation utser pristagaren. Torgny 
Wännström-priset delas ut under tre år – 2008, 2009 och 2010.  
 
Nicola Orsini, som är verksam vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet, får motta 
Torgny Wännström-priset vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 3 november.  
 
Mer information:  
Malin Wåhlin, forskningssekreterare, Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 66, malin.wahlin@sls.se 
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se 
__________________________________________________________________________ 
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och 
morgondagens patienter. Det är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 18 500 medlemmar. Mer information 
om verksamheten finns på www.sls.se. 
 
AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, 
bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner 
försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt 
som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se
 

. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Svenska Läkaresällskapet Telefon · fax · e-post  lnternet Transfereringar 
Box 738  08-440 88 60  www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 
101 35 Stockholm  08-440 88 99 (fax)  Org.nr 160-3919 (bankgiro) 
Klara Östra Kyrkogata 10 (besök) sls@sls.se  80 20 02-1914 IBAN SE245000 0000 0520 1101 5618 

SWIFT ESSESESS (SEB) 

http://www.sls.se/
http://www.afaforsakring.se/

