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MIPS GRUNDARE TILLDELAS 
POLHEMSPRISET 2019

MIPS AB, som är världsledande inom hjälmbaserad säkerhet med lösningar som skyddar 

hjärnan, är stolt över att offentliggöra att tre av bolagets grundare, Peter Halldin, Hans 

von Holst och Svein Kleiven, tilldelas Sveriges Ingenjörers Polhemspris 2019 för MIPS 

Brain Protection System som utformats för att reducera rotationsrörelser som kan 

komma att överföras till hjärnan vid sneda islag mot huvudet.

“Att bli tilldelade Polhemspriset är en stor ära för oss. Vår ambition har alltid varit att 

minska risken för hjärnskador hos hjälmanvändare världen över. Skydd mot 

rotationsrörelse i hjälmar ska vara lika självklart som att ha säkerhetsbälte i bilar”, säger 

Peter Halldin, Chief Science Officer på MIPS.

“En hjälm utrustad med MIPS lösning möjliggör en relativ rörelse mellan huvudet och 

hjälmen och tar hänsyn till islag från alla vinklar. På det sättet efterliknar vi hjärnans eget 

skyddssystem och därmed reduceras risken för både lättare och allvarligare 

hjärnskador”, säger Hans von Holst, hjärnkirurg och professor vid KTH.

  Om Polhemspriset:

Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. 

Priset instiftades 1876 till minne av Sveriges store uppfinnare Christopher Polhem (1661–

1751). Det utdelas för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett 

tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara 

konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig.

Bland tidigare pristagare märks Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet (1925), 

Håkan Lans för GPS (1995), Laila Ohlgren för ”gröna knappen” på mobiltelefoner (2009), 

Petra Wadström för vattenrenaren Solvatten (2013).

För ytterligare information, kontakta

Max Strandwitz, Koncernchef och VD 

max.strandwitz@mipsprotection.com 

tel +46 70 961 17 54

https://mipscorp.com/
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Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande 

inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) 

säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Lösningen, vilken 

är patenterad på samtliga relevanta marknader, grundar sig på cirka 20 års forskning och 

utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i 

Stockholm. Bolagets huvudkontor med 30 medarbetare inom forskning och utveckling, 

försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även testanläggningen är 

belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq 

Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com
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