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NOBELKOMMITTÈNS FÖR FYSIOLOGI ELLER MEDICIN SAMMANSÄTTNING 2013 
 
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har utsett nya ledamöter i Nobelkommittén för 
fysiologi eller medicin. Till ny ordförande för 2013 valdes professor Juleen R Zierath. Hon 
efterträder professor Urban Lendahl, som avgår efter 6 år i Nobelkommittén. 
 
Vice ordförande blir professor Thomas Perlmann (molekylär utvecklingsbiologi), och övriga 
ordinarie ledamöter är professorerna Jan Andersson (infektionssjukdomar), Rune Toftgård 
(miljötoxikologi) och Anna Wedell (medicinsk genetik). Dessutom adjungeras varje år 10 
ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.  
 
Professor Göran K Hansson tjänstgör liksom tidigare som Nobelkommitténs och 
Nobelförsamlingens sekreterare och som föreståndare för det Medicinska Nobelinstitutet. 
 
Juleen R Zierath är född 1961 i Milwaukee, Wisconsin, USA och både svensk och amerikansk 
medborgare. Hon är professor i klinisk integrativ fysiologi vid Karolinska Institutet sedan 
2001 och var tidigare verksam bl.a. vid Harvard Medical School i Boston. Juleen Zieraths egen 
forskning gäller ämnesomsättning och diabetes, och hon arbetar vid Institutionerna för 
molekylär medicin och kirurgi samt fysiologi och farmakologi. Juleen R Zierath blir den första 
kvinnliga ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. 
 
Nobelpriset är världens mest prestigefyllda utmärkelse av sitt slag. Hundratals nomineringar 
till Nobelpriset i fysiologi eller medicin kommer in varje år, från forskare över hela världen. 
Nobelkommittén utreder och utvärderar alla de nominerade kandidaterna och lägger fram 
sitt förslag till prisutdelning till Nobelförsamlingen, som fattar det slutgiltiga beslutet. År 2013 
kommer beslutet om Nobelpriset i fysiologi eller medicin att fattas den 7 oktober, och som 
vanligt kommer det att tillkännages omedelbart därefter. 
 
Pressbild på Juleen R Zierath bifogas. 
 
För mer information: www.nobelprizemedicine.org 
 
Kontakt:  Juleen R Zierath, tel. 08-52487581 
  Göran K Hansson, tel. 08-52487801 

http://www.nobelprizemedicine.org/�

