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PRESSMEDDELANDE

CANs drogforskningspris till
Lars Oreland
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har tilldelat Lars Oreland, professor emeritus i medicinsk farmakologi vid Uppsala universitet, årets drogforskningspris.
Hans banbrytande forskning gör att vi börjar skönja hur samspelet mellan arv och miljö ser
ut.
Prismotiveringen lyder:
”Professor emeritus Lars Oreland, Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, har med
sin omfattande och banbrytande farmakologiska forskning bidragit med mycket viktig fördjupad kunskap om samspelet mellan biologisk sårbarhet och alkoholism. Redan på 1970-talet visade han, tillsammans med andra kollegor, att låg aktivitet av enzymet monoaminoxidas (MAO) är associerat med
alkoholism. Hans fortsatta systematiska forskningsarbete, ofta i samarbete med kollegor inom den
samhällsvetenskapliga disciplinen, har bidragit med fördjupad förståelse för hur genetisk sårbarhet
samspelar med psykosocial sårbarhet och därmed ökar risken för utveckling av alkoholism. Genom
Lars Orelands forskning ges möjlighet att förstå de ärftliga mekanismerna bakom mänskligt beteende, vilket på sikt kan ge underlag för att utveckla nya behandlingsstrategier vid alkoholism.
Lars Oreland har på skilda sätt bidragit med samordning och nyttiggörande av svensk alkohol- och
drogforskning. Ett exempel är ordförandeskapet i Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning
(SAD) och ett annat hans engagemang för att föra ut kunskap till allmänheten via media.”

Ytterligare upplysningar
Professor Lars Oreland, 018-471 40 92
_________________________________________________________________________________

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, instiftade drogforskningspriset till sitt
hundraårsjubileum år 2001. Priset, som består av ett keramikfat och 25 000 kronor, delas årligen ut
till personer som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
Priskommitténs ledamöter är generaldirektör Kerstin Wigzell (ordförande), docent Sven Andréasson,
professor Claudia Fahlke, professor Thor Norström och professor Agneta Öjehagen.

Ytterligare upplysningar
CANs direktör Björn Hibell, 070-514 15 08

