PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 6 juni 2003

Centralförbundets för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,
drogforskningspris år 2003 har tilldelats Lena Dahlgren, alkoholläkare, för
hennes pionjärarbete om kvinnor med alkoholproblem.
Priskommitténs motivering lyder:
”Lena Dahlgren har gjort en pionjärinsats när det gäller att lyfta fram och belysa
problem och frågeställningar som rör såväl alkoholskador hos kvinnor som barn
till kvinnor med alkoholproblem. Hon har på ett sällsynt sätt kombinerat
forskning och behandlingsarbete, genom att presentera nya kunskaper om
kvinnor med alkoholproblem, samtidigt som hon har omsatt dessa kunskaper i
nya behandlingsformer. Ett påtagligt bevis för detta är uppbyggnaden av EWAkliniken vid Karolinska sjukhuset, som startade under tidigt 80-tal. Den har
nyligen omstrukturerats, men är fortsatt unik. Lena Dahlgren har inte bara varit
en pionjär i Sverige när det gäller att vetenskapligt studera och stödja kvinnor
med alkoholproblem. Hon har också varit en föregångare på den internationella
arenan och har stimulerat många att följa i hennes fotspår, såväl när det gäller
klinisk verksamhet som forskning om kvinnliga missbrukare. Detta
forskningsområde är fortfarande högaktuellt med en ökande högkonsumtion av
alkohol bland kvinnor, särskilt unga vuxna kvinnor.”
– Listan över vetenskapliga och populära artiklar om EWA-projektet är
omfattande. EWA-kliniken har erbjudit en värdefull modell för behandling av
kvinnor med alkoholproblem, och uppföljningar har visat goda resultat med den
modellen. Det är nu väl belagt hur viktigt det är att komma in med åtgärder på
ett tidigt stadium, vilket är en av huvudtankarna i EWA-modellen, sade Gabriel
Romanus när han överlämnade priset på CANs årsmöte den 5 juni.
Och han fortsatte:
– Alla vi som är verksamma inom alkoholområdet är skyldiga Lena Dahlgren ett
varmt tack för hennes insats, präglad av framsynthet, klokhet, engagemang,
uthållighet och en ovanlig förmåga till samarbete. Hon är en förebild för
forskare, behandlare och samhällsdebattörer – både kvinnliga och manliga.
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.
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