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U-FOLD har medvind. Vårt nätverk växer. Intresset för vår verksamhet ökar.  
Och framför allt, vårt arbete ger tydliga resultat. U-FOLD har på kort tid etablerat 
sig som en kraft att räkna med. Det är en utveckling som både inspirerar och ger 
nödvändig drivkraft, än återstår mycket att uträtta.

Vår vision är klar. U-FOLD ska spela en aktiv roll inom svensk och internationell  
missbruks- och beroendehantering. Att nå dit kräver insatser bortom vår regionalt 
starka plattform för forskning, prevention och behandling. Det är dags att ta nästa 
steg. Tillsammans ska vi sätta U-FOLD i centrum på den nationella kartan.

Fred Nyberg 

Koordinator, U-FOLD

En kraft att räkna med
»Som förbundsordförande för IOGT-NTO  

är jag stolt över att vi är en del av U-FOLD. 
Det som förenar alla som samlas här är  
engagemanget, en stark tro på att saker faktiskt 
går att ändra på. Initiativet borde kunna vara  
en modell för hela landet.«

AnnA CArlstedt , FörbUNDsOrDFöraNDe, IOGT-NTO



Att bryta vägen mot missbruk

U-FOLD är länken mellan Uppsalas forskning, pre-
vention och behandling av läkemedels- och drog-
beroende. Vårt nätverk samlar bred erfarenhet, ny 
kunskap och skilda perspektiv. Mötet bidrar till ökad 
förståelse och ett gemensamt förhållningssätt kring 
beroendekedjans mekanismer. Tillsammans skapar vi 
nya metoder att bryta vägen mot missbruk. I samver-
kan effektiviserar vi införandet av nya rön i preven-
tiva insatser, vård och rättsliga åtgärder.

En satsning som ger resultat

U-FOLD samlar i dag tjugo aktörer från akademi, 
myndigheter och ideella organisationer. Vi har sänkt 
tröskeln för nya möten och idéflöden med tydlig 
praktisk effekt. Nyligen slutförde de första deltagar-
na Länsstyrelsens och Uppsala universitets gemen-
samma utbildning i cannabisprevention. Region-
förbundet och Uppsala universitet har redan inlett 
projektet Barn i missbruksmiljöer. Flera spännande 
satsningar är på väg upp ur startblocken.

»Beroende och missbruk är komplexa 
frågor som kräver mer kunskap, informa-
tion och samverkan. Det förutsätter att 
universiteten tar sin tredje uppgift på allvar, 
vilket gör U-FOLD till ett mycket viktigt 
initiativ.«

Gudrun sChymAn , pOLITIker Och DebaTTör

»Då jag i samverkan med Regionförbundet 
initierade ett projekt om barns livsvillkor i 
familjer med missbruksproblem vände vi 
oss till U-FOLD, nu är vi del av ett  
kunskapsutbyte som är ett starkt stöd i 
vårt forsknings- och utvecklingsarbete.«

elisAbet näsmAn , prOFessOr I  sOcIOLOGI, 
UppsaLa UNIversITeT



U-FOLD – Nätverket 2013
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.

•   Polismyndigheten i UPPsala län bedriver 
insatser på flera nivåer mot narkotikarelaterade 
brott, bland annat via gatulangningsenheten.  
Kontakt Arne Bertilsson, kommissarie

•   RegionföRbUndet UPPsala län driver 
RIM-projektet i syfte att höja kvaliteten inom 
kommunernas och landstingets missbruks- och 
beroendevård. Kontakt Nima Najafi, projektledare

•   svensKa bRUKaRföReningen framhåller 
och driver frågor ur ett brukarperspektiv och 
riktar fokus på skademinimerande metoder.  
Kontakt Berne Stålenkrantz, ordförande

•   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 analys-
metoder att applicera på läkemedels- och drog-
analys. 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 livssituationer Kontakt Margaretha 
Svensson-Paras, verksamhetschef

•   UPPsala UniveRsitet bedriver tvärvetenskaplig 
forskning och samverkan kring läkemedels- och 
drog beroende. Kontakt Fred Nyberg, professor, 
koordinator U-FOLD

•   aKademisKa sjUKhUset/landstinget i  
UPPsala län erbjuder hälso- och sjukvård 
präglad av kvalitet och omtanke. Kontakt Annika 
Brehmer, Hälso- och sjukvårdsdirektör

•   centRUm föR foRsKning om Religion 
och samhälle studerar frågor rörande livs-
åskådning och psykisk hälsa.  
Kontakt Per Pettersson, forskare

•   centRUm föR PolisfoRsKning spänner över 
Uppsala universitets tre vetenskapsområden i 
syfte att samordna polisforskning och högre polis-
utbildning. Kontakt Bo Wennström, föreståndare

•   föRäldRaföReningen mot naRKotiKa 
arbetar med förbättring för alla som berörs av 
missbruk, förebyggande insatser och opinionsbild-
ning. Kontakt Margareta Nyström, ordförande

•   iogt-nto verkar inom alkohol- och narkotika-
politiskt 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 Viktor Lundqvist, 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, nar-
kotika, dopning och tobak i länet.  
Kontakt Anna Haid, ANDT-samordnare

•   läRaRe mot tobaK ökar kunskapen och 
påverkar attityder hos skolans personal i tobaks-
frågan för att stimulera det förebyggande arbetet.  
Kontakt Ingrid Talu, ordförande

•   nationellt centRUm föR KvinnofRid stu-
derar samband mellan utsatthet för fysiskt eller 
sexuellt våld och alkohol. Kontakt Karin Sandell, 
informationschef

Aktiva partners 2013

Uppsala Berzelii Technology
Centre for Neurodiagnostics

Challenges for Society, Law and Democracy

THE IMPACT OF RELIGION



En arena för alla perspektiv

Missbruk låter sig inte förklaras med enkla, linjära sam-
band. U-FOLD bygger nu den arena som sammanför och 
inkluderar beroendeområdets många perspektiv. Våra 
mötesplatser minskar avståndet mellan beslutsfattare, 
praktiker och forskare. Med tvärvetenskaplig dialog skapar 
vi samsyn. Med tydliga besked påverkar vi samhällsdebat-
ten. Med enad kunskap och kraft stärker vi möjligheten att 
förbättra prevention och vård.

Intensiva kunskapsflöden

U-FOLD stimulerar aktiv samverkan mellan forskning, 
politik och praktik. Genom att tillsammans planera och 
utföra utbildningar säkrar vi ett intensivt kunskapsflöde. 
Vårt opinionsarbete omfattar debattinlägg och dagsaktuella 
kommentarer via media och www.ufold.uu.se. Till våra 
aktuella fokusinsatser hör ett utvecklat samarbete mellan 
beroendepsykiatrisk forskning och vård. Vi har även påbör-
jat en fördjupning av tvärvetenskapliga perspektiv inom 
utbildning och forskning.

»Som ordförande i Svenska Brukarföreningen 
och användare av ett narkotiskt läkemedel ser 
jag samarbetet med U-FOLD som oerhört 
viktigt. Där politiker ofta bara ser brukarsam-
verkan som ett ord, ger U-FOLD oss brukare 
en röst i sammanhanget.«

berne stålenkrAntz , OrDFöraNDe, 
sveNska brUkarFöreNINGeN

»U-FOLD innebär en helt ny möjlighet för 
Landstinget i Uppsala län att både bidra med 
vår egen kompetens och dra nytta av andras 
kunskap i syfte att ge ännu bättre hälso- och 
sjukvård till patienter bosatta i vårt län.«

erik WeimAn , OrDFöraNDe, 
LaNDsTINGssTyreLseN I  UppsaLa LäN



Plats på den nationella scenen

U-FOLD är ett regionalt krafttag kring en global ut-
maning. Vårt initiativ väcker omvärldens intresse och 
U-FOLD utgör i dag en tydlig röst och efterfrågad resurs 
inom beroendefältet. Det är en positiv rörelse vars kraft vi 
måste tillvarata. Därför lyfter vi nu blicken bortom regio-
nens gränser och kommer framöver att ta allt större plats 
på den nationella scenen. Flera strategiskt viktiga aktivite-
ter väntar redan i kalendariet. Följ vår fortsatta utveckling 
på www.ufold.uu.se.

»För oss är U-FOLD både en kunskapskälla  
att ösa ur och ett nätverk att samverka i.   
Vi ser det här initiativet som oerhört  
betydelsefullt och tror att det kommer att  
vara oss till stor hjälp att värna den  
svenska folkhälsan.«

ChristinA åkermAn , GeNeraLDIrekTör, 
LäkemeDeLsverkeT

»Som Curator curatorum, ordförande i  
Kuratorskonventet, är jag mycket stolt över  
att få vara ordförande i en organisation som 
är samarbetspartner i U-FOLD. Jag vill ha  
flera att dela denna stolthet med.«

Viktor lundqVist , cUraTOr cUraTOrUm, 
kUraTOrskONveNTeT, UppsaLa UNIversITeT



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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