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pen har kunnat bekräfta hypotesen att 
tillväxthämning under fostertiden och 
viktproblem under tidig barndom har 
betydelse för senare sjukdomar. Den 
har visat att icke-optimal tillväxt är 
associerad med ökad risk för hjärt-kärl-
sjukdomar och diabetes typ 2 i vuxen-
ålder. Den pågående forskningen med 
syfte att betrakta hälsa och hälsosamt 
åldrande ur ett livscykelperspektiv med 
moderna metoder avseende genetiska 
och miljörelaterade faktorer är unik 
och genomförbar i kohorten.

Professor Johan Eriksson är en inter-
nationellt högt ansedd vetenskapsman 
med ett omfattande internationellt nät-
verkssamarbete och han har publicerat 
över 700 vetenskapliga artiklar.

På grund av covid-19-pandemin 
ordnades årsmötet den 29 januari 
2021 på distans via Zoom. Medaljen 
överlämnas till pristagaren vid ett 
senare tillfälle. Johan Eriksson höll 
sitt festtal under temat ”Från posto-
perativa psykoser, insulinresistens 
och typ 2-diabetes till låg födelsevikt 
och programmering av sjukdomar” på 
distans från Singapore.

J.W. Runebergs pris
Finska Läkaresällskapet delar vartan-
nat år ut J.W. Runebergs pris (en medalj 
och ett penningbelopp) för framgångs-
rik vetenskaplig verksamhet. Johan Wil-
helm Runeberg, nationalskaldens tredje 
son, var inremedicinare, bedrev också 
kirurgisk verksamhet och verkade som 
professor i klinisk medicin vid Helsing-
fors universitet. Han donerade 1902 
medel till priset som bär hans namn. 

J.W. Runebergs pris 2021 tilldelades 
professor Johan Eriksson för hans ban-

brytande forskning om tidiga riskfakto-
rers betydelse för senare ohälsa. 

Johan Eriksson tog studenten i Kan-
sas i USA 1976 och vid Lönnbeckska 
gymnasiet i Helsingfors 1978. Han blev 
medicine licentiat 1986 vid Helsingfors 
universitet och disputerade två år senare. 
Vidare är han specialist i både inre medi-
cin och allmän medicin, och blev docent 
i experimentell endokrinologi vid Hel-
singfors universitet 1995. Johan Eriksson 
var chef för Enheten för diabetes och 
genetisk epidemiologi vid Folkhälsoin-
stitutet 2000–2006. Han utnämndes till 
professor i allmänmedicin vid Helsingfors 
universitet 2007, blev programchef vid 
Folkhälsans forskningsinstitut 2010 och 
visiting professor vid National University 
of Singapore 2018, där han nu är ordina-
rie professor samtidigt som han driver sitt 
forskningsprojekt i Helsingfors. 

Genom att skapa en 10 års kohort från 
Helsingfors (”Helsinki Birth Cohort”) 
med personer födda åren 1934–1944 och 
kombinera födelsedata med olika regis-
terdata från barnaåldern till pensionsål-
dern har Johan Erikssons grupp påvisat 
många viktiga tidiga riskfaktorer. Grup-

Otto Wegelius pris 
Otto Wegelius fond instiftades till Otto 
Wegelius 65-årsdag 1985. Otto Wegelius 
var specialist i inre medicin och reuma-
tologi. Han var en legendarisk professor 
i inre medicin vid IV medicinska klini-
ken vid Helsingfors universitet. Priset 
delas ut vart femte år till en förtjänt 
finländsk forskare inom reumatologi.

Otto Wegelius pris 2021 tilldelades 
professor Markku Kauppi. Markku 
Kauppi blev medicine licentiat vid Uleå-
borgs universitet 1983 och disputerade i 
reumatologi 1992 vid Tammerfors uni-
versitet. Under hela sin karriär har han 
varit fokuserad på reumatologi. Han var 
överläkare på Reumastiftelsens sjukhus i 
Heinola 2001–2010 och är sedan 2010 

chef för reumatologiska enheten vid 
Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i 
Lahtis. Han utnämndes till professor 
vid Tammerfors universitet 2014 och 
är sedan 2020 professor i reumatologi 
vid Helsingfors universitet.

Markku Kauppi har varit en av de 
bärande krafterna inom finländsk reu-
matologi under de senaste decennier-
na och hans vetenskapliga verksamhet 
har varit omfattande och mångsidig. 
Han är internationellt känd tack vare 
sin upptäckt av en radiologisk metod 
för att screena för och gradera vertikal 
dislokation i atlantoaxialleden vid 
reumatoid artrit, känd som Sakaguchi-
Kauppis metod. 
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Oy Medica Ab:s prisfond 
Medicas pris delas ut vart femte år till 
en ledamot av Sällskapet som belöning 
för arbeten, som under den gånga fem-
årsperioden utförts inom områdena inre 
medicin, inremedicinsk pediatrik, fysio-
logi, medicinsk kemi eller farmakologi.

Sällskapet tilldelade docent Daniel 
Gordin Medicas pris 2021 inom inre 
medicin.

Daniel Gordin tog studenten 1999 
och blev medicine licentiat vid Helsing-
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Oy Medica Ab:s prisfond

Ulf Göran Ahlfors pris
Ulf Göran Ahlfors prisfond tillkom 
2002. Ur den delas årligen ett sporrande 
och uppmuntrande premiärpris ut till en 
ung forskare för den första vetenskapliga 
publikationen. 

Medicine licentiat Sara Storvall fick 
2021 års pris för följande artikel (hand-
ledare Camilla Schalin-Jäntti):

Storvall S, Ryhänen E, Heiskanen 
I, Vesterinen T, Bensch FV, Schildt J, 
Kytölä S, Karhu A, Arola J, Schalin-
Jäntti C. MGMT Promoter Methy-
lation and Parathyroid Carcinoma. 
Journal of the Endocrine Society 2019 
Jul 23;3(11):2114-2122. doi: 10.1210/
js.2019-00175. 

fors universitet 2007. Redan följande 
år disputerade han. Han blev docent i 
experimentell inre medicin 2014 och är 
äldre forskare i diabetesgruppen Finn-
Diane. Åren 2016–2018 var Daniel 
Gordin postdoktoral forskare i USA 
vid Joslin Diabetes Center, Harvard 
Medical School, Boston. För tillfället 
har han ett fyraårigt anslag från Fin-
lands Akademi för arbete som klinisk 
forskare. Han har ett internationellt 
nätverk och är en mycket aktiv klinisk 
forskare.

Kaj Tallroths pris 
Kaj Tallroths fond tillkom 1989. Ur 
den delas vart tredje år ett intressepris 
som belöning och uppmuntran åt en 
yngre ledamot som visat intresse för 
Sällskapets verksamhet och aktivt 
deltagit i densamma. 

Medicine licentiat Karin Stenius-
Söderlund tilldelades priset 2021.


