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CANs drogforskningspris till Lars Gunne
Centralförbundets för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, drogforskningspris år 2002
tilldelas idag professor emeritus Lars Gunne. Lars Gunne var den som år 1966 introducerade
metadonbehandling för opiatmissbrukare i Sverige.
Priskommitténs motivering lyder:
”Lars Gunne har genom en banbrytande insats givit mycket värdefulla bidrag till den medicinska
behandlingen av narkotikamissbrukare. Han är en av pionjärerna inom narkotikaforskningen och
har visat stor vetenskaplig bredd som omfattar både grundforskning och mer tillämpad behandlingsforskning. Han har tidvis arbetat i motvind, men har stringent och outtröttligt argumenterat för sina
ståndpunkter i den offentliga debatten. Tack vare hans integritet och uthållighet har Sverige till
exempel utvecklat och vidmakthållit ett framgångsrikt och strikt kontrollerat metadonprogram av
hög vetenskaplig kvalitet.”
– Personligen vill jag se dagens pris som ett erkännande och ett tack till Lars Gunne för hans långa,
rakryggade kamp för ett vetenskapligt och samtidigt humant sätt att se på vården av de svåraste
narkomanerna, för att han inte har givit upp inför ideologiskt, demagogiskt eller byråkratiskt motstånd, och för att han fortsätter att engagera sig utan hinder av att han har uppnått en aktningsvärd
ålder, säger priskommitténs ordförande Gabriel Romanus.
– Dagens pris innebär inte att priskommittén tar ställning till nu pågående diskussioner om olika
metadonprograms eventuellt olika profiler. Vi vill belöna en unik livsinsats, som har bidragit till ett
längre och bättre liv för många utsatta människor, och kommer att göra det under många år
framöver.
Priset, som består av ett mobilt konstverk och 25 000 kr, delas ut i dag (ca 13.30) i samband med
CANs årsmöte (på Olof Palmes gata 17).
CANs drogforskningspris (som instiftades till CANs hundraårsjubileum år 2001) delas ut till
forskare som genom mycket framstående forskning har bidragit med ny värdefull kunskap inom
drogområdet.
Förutom Gabriel Romanus ingår forskarna Peter Allebeck, Britt af Klinteberg, Tom Nilsson och
Lars Terenius i priskommittén.
För mer information: Gabriel Romanus, tel 08-97 14 60, 070-595 10 97
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