25. november 2021

PRESSEMEDDELSER

Professor, overlæge, dr.med. Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen
og Københavns Universitet modtager Erhoff Prisen 2021, som en personlig
videnskabelig hædersgave på 250.000 kr.
Prisuddelingen finder sted ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet i Valby
29. november, 2021.

”Peter Rossing er blandt de internationalt mest betydningsfulde og indflydelsesrige
videnskabsfolk inden forskning, behandling og forebyggelse af de organskader, som
ofte rammer mennesker med diabetes”, udtaler Professor Oluf Borbye Pedersen,
formand for Erhoff Fonden.
Peter Rossing er 55 år gammel og uddannet læge i 1991 fra Københavns Universitet
(KU). Han forsvarede sin disputats fra KU i 1998 og er i dag ansat som overlæge og
forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Han har siden 2016
været klinisk professor ved KU.
Peter Rossing er en pioner inden for sit videnskabelige område og har haft en
vedvarende og imponerende videnskabelig produktion inden for forskning i årsager til
sendiabetiske komplikationer, særligt skader på nyrer og hjerte. Dette kombineret med
en aktiv klinisk karriere som overlæge på SDCC har været til stor gavn for personer
med diabetes i såvel Danmark som internationalt.
Dr. Rossing er med til at måle og forbedre kvaliteten af behandlingen af diabetes i
Danmark som Formand for Danske Regioners Dansk Voksen Diabetes Database og
han er medforfatter på internationale retningslinjer for behandling af type 2 diabetes
og for behandling af diabetisk nyresygdom og forhøjet blodtryk ved diabetes.
Peter Rossing har publiceret mere end 520 videnskabelige artikler i flere af de mest
prestigefyldte tidsskrifter inden for diabetes-, nyre- og hjertekar-området.
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Ved samme lejlighed modtager lektor, human fysiolog, Ph.d., Lykke Sylow,
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet Erhoff Fondens Talentpris på 50.000
kr. for fremragende molekylær og fysiologisk forskning af årsager til forstyrrelser i
musklernes stofskifte ved diabetes og kræftsygdomme.

Om direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond
Fonden er stiftet af direktør Poul Erhoff som en velgørende fond til minde om Poul
Erhoffs far, direktør Thor O.A. Erhoff.
Bestyrelsen for Erhoffs Fond består af Professor Oluf Borbye Pedersen (fondens
formand), Organisationspsykolog Mette Amtoft, Direktør Hans Barth og Advokat
Niels Kahlke. Fondens hjemmeside: http://www.erhoffs-familiefond.dk/Fonden.htm
Kontakt for yderlige oplysninger: Professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns
Universitet, e-mail: oluf@sund.ku.dk eller tlf. 29382526.

Med venlig hilsen,

Oluf Borbye Pedersen
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