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Uppsala har en unik ställning inom forskning och behandling av läkemedels- och drogberoende. 

Uppsala universitets beroendeforskare är i internationell framkant. Här finns Metadonkliniken, 

Centrum för polisforskning och många andra framstående aktörer. I Uppsala möts forskning och 

praktik med bredd och spets. Det är vi stolta över. Men det innebär också ett stort ansvar.

Läkemedels- och drogberoende är en akut utmaning. Missbrukets problematik angår oss mer 

än någonsin, både som fackmän och som medmänniskor. Därför bygger vi U-FOLD, ett  

Uppsalabaserat forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. Gemensamt kraft-

samlar vi så att utbildning, forskning och praktik kan samverka för ett bättre samhälle. Tillsammans 

flyttar vi fram vår position ytterligare. Vi börjar nu. 

U-FOLD antar missbrukets utmaningar





Mötesplats Uppsala 

I Uppsala ligger forskning och praktik nära varandra. 
Universitetens bredd och tvärvetenskapliga verksam-
het skapar stora kontaktytor mot regionens många 
aktörer. Våra upptäckter kommer snart i användning. 
Till Uppsalas prioriterade områden hör forskning och 
behandling av läkemedels- och drogberoende.

I Uppsala verkar Sveriges enda farmaceutiska fakul-
tet – med ledande forskning om anabola steroider 
och beroendemekanismer, Nationellt centrum för 
kvinnofrid, Psykiatrins Hus, Berzeeli Center samt 
brukarföreningar och en lång rad andra viktiga 
aktörer. Med U-FOLD bygger vi den gemensamma 
plattform vårt samhälle behöver och förtjänar. Med 
U-FOLD för vi forskning, praktik och vårdtagare 
ännu ett steg närmare varandra.



Kunskapsstaden

I Uppsala är utbildning, forskning och kunskap i 
centrum. Försörjning av ny kompetens säkras med 
ett universitet i världsklass, ett kunskapsintensivt 
näringsliv och, inte minst, stadens starka varumärke. 
Hit söker sig dagens och morgondagens främsta 
forskare och fackmän. Här föder vi den kunskap 
som kommer att forma vår framtid.

Med U-FOLD skapar vi en central arena för nya 
nätverk, idéflöden och fortbildning kring läke-
medels- och drogberoende. Våra universitet och 
kunskapscentrum får en stabil bas för utveckling 
och fördjupning av tvärvetenskaplig forskning inom 
området. Med U-FOLD förenklar vi ytterligare 
processen att implementera nya rön i preventiva 
insatser, vård och rättsliga åtgärder.



U-FOLD – centrala samverkansområden
I Uppsala samverkar forskning, utbildning och arbete kring drog- och läkemedelsberoende. 

Universitetets tvärvetenskapliga, narkotikarelaterade forskning är väl etablerad. Närheten till 

praktiska aktörer gör att upptäckter snart är i bruk. Detta framgångsrika samspel bildar navet 

i U-FOLDs nio centrala samverkansområden.

Forskning, utbildning och arbete kring drog- och läkemedelsberoende

•	 Rättsliga och politiska aspekter – Fokus på: metoder att stoppa illegal införsel av droger, narkotikarelaterad 
brottslighet och våld mot kvinnor.

•	 Sociala och kulturella aspekter – Fokus på: olika kulturers inställning till och användande av droger ur ett  
livsåskådningsperspektiv.

•	 Hälsoekonomi – Fokus på: drogmissbrukets effekter ur ett farmako- och hälsoekonomiskt perspektiv.

•	 Missbruksmönster och psykosociala faktorer – Fokus på: samspel mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk 
sårbarhet hos vårdtagare inom barn- och ungdomspsykiatri. 

•	 Förebyggande arbete och behandling – Fokus på: förebyggande insatser samt utveckling och utvärdering av  
behandlingsmetoder och läkemedel mot beroende och droginducerade skador.

•	 Skador och dödsfall – Fokus på: våld, dödsfall, hjärnskador och fetalt alkoholsyndrom till följd av missbruk.

•	 Miljö och ärftlighet – Fokus på: plattform för SNP-analyser, register och biobank med prov från läkemedels- och 
drogmissbrukare.

•	 Nya tekniker för droganalys – Fokus på: utveckling av ny teknik för droganalys och screening av dopningspreparat.

•	 Drogernas effekter – Fokus på: neurobiologiska och beteendefarmakologiska studier av drogrelaterade  
effekter på hjärnan.
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Forskning i framkant 

Uppsala universitet tillhör världens främsta. Här verkar 
forskare inom en rad discipliner, många i absolut fram-
kant av sina fält. Nationella och internationella sam-
arbeten med andra lärosäten garanterar det dynamiska 
kunskapsflödet. Den samlade expertisen ger tvärveten-
skaplig forskning en självklar plats i Uppsala.

Universitetets fakultetsövergripande samverkan 
kring läkemedels- och drogberoende är väl etablerad. 
Narkotikarelaterad forskning bedrivs vid de farma-
ceutiska, juridiska och teologiska fakulteterna samt vid 
institutionen för psykologi. Tillsammans utvecklar vi 
bland annat preventions- och behandlingsstrategier mot 
drogberoende. Med U-FOLD befäster och stimulerar vi 
grunden för fortsatta tvärvetenskapliga framsteg.



Farmaceutiska fakulteten 

Vid Uppsala universitet finns sedan 1968 Sveriges enda 
farmaceutiska fakultet. Här bedrivs utbildning och 
forskning av högsta kvalitet. Vi gör allt fler epok  görande 
upptäckter. Vår forskning kring anabola steroider och 
faktorer för utveckling av alkoholism är i absolut fram-
kant. Våra skickliga lärare och ambitiösa studenter är 
garanter för fortsatta landvinningar.

Farmaceutiska fakulteten samverkar med en rad 
aktörer inom och utanför akademin. Vi fyller viktiga 
funk tioner vid utveckling av läkemedel, framtagande av 
analys tekniker, rättsmedicinska processer och studier 
av narkotikarelaterade dödsfall. Med U-FOLD stärker 
vi ytterligare kopplingen mellan vår forskning och sam-
hällets arbete med läke medels- och drogberoende.



U-FOLD är ett öppet nätverk. 

Kontakta oss om du vill delta i 

kampen mot läkemedels- och 

drogberoende.

Framtiden börjar här

U-FOLD är en enad kraftsamling mot läkemedels- 
och drogberoende. Här möts forskare och fackmän 
för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot 
missbruk, dess följder och problematik. 

Nätverket omfattar redan många av Uppsalas aktörer. 
Långt fler behövs. Alla insatser är betydelsefulla för 
att vi ska bli framgångsrika. Vill du veta mer om vårt 
arbete? Besök vår webbplats eller kontakta oss så 
berättar vi mer.





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

Produktion: M
atador. Foto: A

lex G
iacom

ini, Staffan C
laesson, M

artin C
ejie, A

rash A
tri, dim

itris_k/shutterstock, Kalbar, Jörgen W
iklund &

 C
o, Johan A

lp, Johan M
argulis, A

lex&
M

artin. Tryck: Å
tta.45, 2011


