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Kriterier og retningslinjer for Nasjonalforeningen for folkehelsens 

Demensforskningspris 

Formål 
Formålet med Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningspris er å stimulere til demensforskning i 
Norge, med intensjon om å motivere forskere til å satse på og fremme demensforskning av høy kvalitet.  
 
Kriterier for demensforskningsprisen  
Demensforskningsprisen gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge som holder høye faglige mål og som 
utøver forskning i dag. Hoveddelen av forskningsarbeidet skal være utført ved en norsk 
forskningsinstitusjon.   
 
Prisen er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:  
 

1. En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og 

internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, 

forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.  

2. En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt 

internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som 

eksempel for andre.  

3. En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, 

og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i 

Norge. 

4. Forskningen har høy relevans for demensfeltet og har potensiale til å gjøre en forskjell for personer 

berørt av demens på kort eller lang sikt.  

 
Prisen kan tildeles forsker eller forskningsgruppe innen alle forskningsdisipliner. Tildelingen skjer uavhengig 
av om kandidaten mottar eller har mottatt forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
 
Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til 
forskningsrelatert arbeid innen demens i Norge. 
 
Demensforskningsprisen deles ut årlig samtidig med utdelingen av Nasjonalforeningen for folkehelsens 
Hjerteforskningspris, første tirsdagen i februar. 
 
Nominasjonsprosessen 
Muligheten til å fremme kandidater til prisen annonseres bredt. Alle aktuelle forskningsmiljøer innenfor 
universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene inviteres til å nominere kandidater. 
Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningsstyre vurderer nominasjonene i henhold til vedtatte 
retningslinjer og kriterier som er gjengitt i dette dokumentet. Forskningsstyret innstiller overfor Rådet for 
demens som foretar den endelige beslutningen om tildeling. Nominasjoner og vurdering av kandidater 
behandles konfidensielt.  
 
Minst tre habilitserklærte personer skal enes om en felles innstilling. Nasjonalforeningen for folkehelsens 
habilitetsregler følges. Dersom det oppstår habilitetskonflikter, vil administrasjonen, i samråd med habile  
 



 

2 

 

 

 
 
 
 
medlemmer av rådet for demens, forespørre aktuelle kandidater til å bistå med vurderingen for å sikre god 
kompetansesammensetning og habilitet.    
 
Det er ikke anledning til å fremme sitt eget kandidatur. Ansatte eller tillitsvalgte i Nasjonalforeningen for 
folkehelsen kan heller ikke motta prisen når de innehar verv. 
 
Det er utarbeidet et standard nominasjonsskjema som benyttes av de som vil fremme et kandidatur. Dette 
inneholder i tillegg til navn på kandidat(ene) også vedkommendes cv og en begrunnelse iht. kriteriene. 
Dersom det nomineres en forskningsgruppe skal gruppens deltakere synliggjøres med tilhørende cv.  
 

Vedtatt av Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

10. juni 2020 

 
 


