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PRESSMEDDELANDE
CANs drogforskningspris till
Mats Berglund
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) tilldelar idag professor
Mats Berglund årets drogforskningspris.
Mats Berglund är professor i klinisk alkoholforskning vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Priskommitténs motivering lyder: ”Mats Berglund har under en lång forskarkarriär gjort stora och
viktiga insatser inom den kliniska alkoholforskningen. Han har bland annat ansvarat för kliniska
studier av effekten av olika typer av behandlingsinsatser när det gäller såväl etablerade missbrukare
som individer i riskzonen. Andra internationellt mycket uppmärksammade forskningsinsatser gäller
långtidsuppföljningar av personer i behandling, liksom analyser av alkoholkonsumtionens konsekvenser för självmordsbenägenheten.
Behandlingsstudier av klassiskt slag – randomiserade kontrollerade studier och andra systematiska
uppföljningar – har inte varit så vanliga i svensk alkoholforskning och Mats Berglunds insatser inom
området har därför bidragit med ny viktig kunskap. Den stora bredden i hans verksamhet och
forskning kan även exemplifieras med nydanande preventionsinsatser riktade till studenter. De
systematiska kunskapssammanställningar om alkohol- och narkotikabehandling, som han har gjort
under senare år, är av stort kliniskt och vetenskapligt intresse. Han var ordförande i den kommitté
som ansvarade för Statens berednings för medicinsk utvärdering (SBU) kunskapssammanställning
”Behandling av alkohol- och narkotikaproblem”, som har rönt stor uppmärksamhet. Arbetet med
detta har han sedan vidareutvecklat i flera uppmärksammade internationella publikationer.”
Priset består av ett mobilt konstverk och 25 000 kronor.
Priset delas ut i dag kl 13.00 i anslutning till CANs årsmöte i ”Klarasalen”, Klara konferens,
Vattugatan 6 i Stockholm.
YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Priskommitténs ordförande Gabriel Romanus, tel 070-595 10 97

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, instiftade drogforskningspriset till sitt
hundraårsjubileum år 2001. Priset delas årligen ut till personer som genom mycket framstående
forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
I priskommittén ingår, förutom Gabriel Romanus, forskarna Peter Allebeck, Britt af Klinteberg,
Tom Nilsson och Lars Terenius.
YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
CANs direktör Björn Hibell, tel 08-412 46 07

