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Nu tar vi nästa steg
Våren 2012 räknar vi till sex månader med U-FOLD. Vi har utan tvekan nått långt på vår 

resa. Mindre än ett år har gått sedan vi först lade fram möjligheten att samla Uppsalas unika 

kompetenser inom forskning, prevention och behandling av läkemedels- och drogberoende.  

I dag vet vi att vi hade rätt.

Det engagemang vi möter inom U-FOLD är en daglig källa till inspiration. Antalet partners i 

nätverket fortsätter att växa, likaså omvärldens intresse för vår verksamhet. Den närmaste tiden 

kommer att befästa U-FOLD som en nyöppnad väg till ett progressivt bemötande av en av  

samhällets viktigaste utmaningar. Välkommen till U-foLD! 

 

fred nyberg 

Koordinator, U-FOLD



”Uppsala har sedan länge förstklassig forskning och 
behandling inom missbruksområdet. Med U-FOLD 
har ni nu även en superb modell för att få alla dessa 
kompetenser att interagera. Jag är övertygad om att 
ert initiativ kommer att bilda skola för framtiden.”

Mary Jeanne Kreek, professor, The Rockefeller University, NY.



Vi formar vår framtid 

U-FOLD har sin naturliga hemvist i Uppsala. Staden 
besitter en unik ställning inom forskning och behand-
ling av läkemedels- och drogberoende. Uppsala 
universitet, med landets enda farmaceutiska fakultet, 
tillhör världens främsta. Stadens kompetensintensiva 
näringsliv och starka varumärke attraherar dagens 
och morgondagens främsta forskare och fackmän. 
Här föder vi den kunskap som formar vår framtid.

Med U-FOLD bygger vi den gemensamma plattform 
samhället efterfrågar. Här bidrar forskare, praktiker 
och vårdtagare med sina unika kompetenser och 
erfarenheter. De ökade kontaktytorna effektiviserar 
införandet av nya rön i preventiva insatser, vård och 
rättsliga åtgärder. Tillsammans antar vi missbrukets 
utmaningar.



Med tydlig riktning

Ett av U-FOLDs centrala syften är att minska avståndet 
mellan forskning, prevention och behandling. Med nya  
mötesplatser och idéflöden ökar vi verkningsgraden i vårt 
arbete. I dagarna välkomnar vi Uppsala Stads mission, 
Svenska kyrkan i Uppsala och IOGT-NTO som partners. 
Snart tar U-FOLD plats i Psykiatrins Hus vid Akademiska 
Sjukhuset. Fler spännande nyheter väntar runt hörnet.

U-FOLD väcker även uppmärksamhet utanför regionen. 
Gerhard Larsson konstaterade nyligen att U-FOLD mot-
svarar mycket av det som förordas i regeringens missbruks-
utredning. EUFEPS har valt att i samarbete med U-FOLD 
förlägga en konferens i Uppsala. Vårt Advisory Board samlar 
redan flera av världens främsta forskare. Vår vision är klar.  
U-FOLD ska spela en aktiv roll inom svensk och interna-
tionell missbruks- och beroendehantering.



U-FOLD – Nätverket 2012
U-FOLD är ett Uppsalabaserat nätverk i kampen mot läkemedels- och drogberoende. Här 

möts universitet, myndigheter och organisationer för att tillsammans utveckla åtgärder mot 

missbrukets problematik. Många av Uppsalas aktörer har redan anslutit. Långt fler behövs.

Aktiva partners 2012

•   AkAdemiskA sjukhuset/LAndstinget i uppsALA Län erbjuder jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 
präglad av hög kvalitet och stor omtanke. kontakt Annika Brehmer, Hälso- och sjukvårdsdirektör

•   Centrum för forskning om reLigion oCh sAmhäLLe studerar frågor rörande livsåskådning och 
psykisk hälsa. kontakt Anders Bäckström, seniorprofessor

•   Centrum för poLisforskning spänner över Uppsala universitets tre vetenskapsområden i syfte att 
samordna polisforskning och högre polisutbildning. kontakt Bo Wennström, föreståndare

•   föräLdrAföreningen mot nArkotikA arbetar med förbättring för alla som berörs av missbruk, före-
byggande insatser och opinionsbildning. kontakt Margareta Nyström, ordförande

•   iogt-nto verkar inom alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete samt socialt arbete för 
personer med beroendeproblematik. kontakt Mona Örjes, konsulent

•   kurAtorskonventet är samarbetsorgan för Uppsalas tretton studentnationer och arbetar för ansvarsfull 
alkoholservering. kontakt Erik Erlandsson, Curator curatorum

•   LäkemedeLsverket godkänner och kontrollerar läkemedel och naturläkemedel samt utövar tillsyn över 
medicintekniska produkter. kontakt Lars Dagerholt, kommunikationschef

•   LänsstyreLsen i uppsALA Län samordnar och utvecklar förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, 
dopning och tobak i länet. kontakt Anna Haid, ANDT-samordnare

•   LärAre mot tobAk ökar kunskapen och påverkar attityder hos skolans personal i tobaksfrågan för att 
stimulera det förebyggande arbetet. kontakt Ingrid Talu, ordförande



•   nAtioneLLt Centrum för kvinnofrid studerar samband mellan utsatthet för fysiskt eller sexuellt våld 
och alkohol. kontakt Karin Sandell, informationschef

•   poLismyndigheten i uppsALA Län bedriver insatser på flera nivåer mot narkotikarelaterade brott, bland 
annat via gatulangningsenheten. kontakt Pål Andersson, kommissarie

•   regionförbundet uppsALA Län driver RIM-projektet i syfte att höja kvaliteten inom kommunernas och 
landstingets missbruks- och beroendevård. kontakt Nima Najafi, projektledare

•   svenskA kyrkAn i uppsALA möter människor i utsatta livssituationer för att med delaktighet och respekt 
ge stöd och hjälp. kontakt Marie Forsberg, diakonisamordnare

•   uppLAnds idrottsförbund verkar för senarelagd alkoholdebut, minskat alkohol- och tobaksbruk och 
har en tydlig antidopingpolicy. kontakt Dag Söderberg, idrottschef

•   uppsALA berzeLii teChnoLogy Centre for neurodiAgnostiCs utvecklar nya analysmetoder som 
kan appliceras för läkemedels- och droganalys. kontakt Fredrik Nikolajeff, föreståndare

•   uppsALA kommun erbjuder rådgivning och stöd till kommunens ungdomar, deras familjer samt vuxna vid 
olika former av missbruksproblematik. kontakt Jan Holmlund, uppdragschef

•   uppsALA stAdsmission minskar den sociala utsattheten och höjer livskvaliteten för människor i svåra livs-
situationer kontakt Margaretha Svensson-Paras, verksamhetschef

•   uppsALA universitet bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan kring läkemedels- och drog-
beroende. kontakt Fred Nyberg, professor, koordinator U-FOLD

Uppsala Berzelii Technology
Centre for Neurodiagnostics

Challenges for Society, Law and Democracy

THE IMPACT OF RELIGION



Mötet som metod 

U-FOLD har valt mötet som form för nätverkan och 
kunskapsflöden. Sedan invigningen i Uppsala universitets-
hus aula har vi arrangerat en rad välbesökta evenemang. 
Vi formar våra mötesplatser utifrån förutsättningar och 
behov. Det första halvåret har omfattat allt från café-
kvällar till konferenser. Våra program har bjudit på in-
tensiva paneldebatter, föreläsare av högsta internationella 
klass och en teaterföreställning med aktören Benny Haag.

U-FOLDs främsta bidrag är likafullt den gemensamma 
arenan för regionens forskare, praktiker, vårdtagare och 
beslutsfattare att samtala kring aktuella ämnen. Vi garan-
terar inte konsensus, däremot takhöjd och konstruktiv 
ton. Planeringen av nya möten pågår kontinuerligt.  
Kontakta oss gärna med idéer kring framtida evenemang.



Café U-fOLD: Cannabisvännernas 8 bästa argUMent  
– OCh svaren på DeM
3 maj, kl. 18.30–20.30, Sal IV, Universitetshuset

pelle olsson, författare och svensk mästare i berättarslam, och Anna haid, 
Andt-samordnare i uppsala län, samtalar kring hur vi bemöter cannabis-
vännernas argument och övertygar i förebyggande syfte.

COnferenCe: MULtipLe DrUg abUse anD MeDiCines
May 7–8, Universitetshuset, Registration fee: 900 SEK

international conference with focus on polydrug addiction in a broad scien-
tific perspective. this event is co-sponsored by the european federation for 
pharmaceutical sciences, eufeps. 

KOnferens:  teMa MissbrUK OCh berOenDe
3–4 oktober, Universitetshuset, avgift ca 900 kr

konferens med fokus på de senaste forskningsrönen inom preventions- och 
behandlingsområdet samt en uppdatering om nätdroger. 

En titt i kalendariet 

U-FOLD presenterar fortlöpande 
nya evenemang. Besök gärna vår 
hemsida för information om fler 
aktuella mötesplatser.



Utbildning över gränserna

Ett angeläget syfte i U-FOLDs verksamhet är att 
stimulera kunskapsutbytet mellan forskare och  
praktiker. Vårt mål är ökad relevans i forskningen 
och effektivare implementering av nya rön inom 
beroende området. Utbildning och dialog ska utvecklas 
och genomföras i samverkan med alla intressenter.

U-FOLD bedriver flera olika former av utbildningar. 
Responsen är mycket positiv och under 2012 kom-
mer flera partners att ta aktiv del i planering och 
spridning av central kunskap inom området. Bland 
annat lanserar Uppsala universitet i samarbete med 
Länsstyrelsen utbildningen Cannabisprevention med 
finansiering från Statens folkhälsoinstitut. Kontakta 
oss gärna med tankar kring framtida utbildningar.

u-foLd är ett öppet nätverk.  

kontakta oss om du vill delta i kampen 

mot läkemedels- och drogberoende.



”Ska vi förverkliga ANDT-strategin och uppnå de nationella 
målen måste vi ha tillgång till den senaste kunskapen. 
I U-FOLD får vi flera viktiga ingångar till universitetets 
forskning, vilket självklart är av stor betydelse för vårt 
framtida arbete.”

anna haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län



U-fOLD är ett nätverk i kampen mot läkemedels- och drogberoende.  
här möts ledande forskare och fackmän för att tillsammans utveckla åtgärder mot missbruk, 
dess följder och problematik. kontakta oss för mer information om vårt arbete.

U-FOLD
Box 591
751 24 Uppsala
Tel: 018–471 40 15 
Vxl: 018–471 00 00
Fax: 018–471 50 16 
info@ufold.uu.se
www.ufold.uu.se
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