Alkoholforskningscentrum foreslås i Sverige
Den svenska alkoholforskningsutredningen har kommit med en rapport
dar man foreslår att ett specielIt
beteende- och samhallsvetenskapligt
alkoholforskningscentrum
inrattas.
Centrumet foreslås ansvara for konsumtionsforskning, ett av de tre områden inom alkoholforskningen som enligt rapporten skall prioriteras. De två
ovriga hogt prioriterade områdena,
preventionsforskning och behandlingsforskning, foreslås få långsiktigt
programstod.
Den svenska regeringen gav i juni
1994 Folkhalsoinstitutet i uppdrag att
tillsammans med berorda forskningsråd och ovriga forskningsintressenter
utarbeta ett samlat program fOr forskning inom alkoholområdet. Bakgrunden ar att man vill tillgodose behovet
av forskningsbaserad kunskap då villkoren for den svenska alkoholpolitiken
forandras samtidigt som alkoholkonsumtionen, och darmed också de alkoholrelaterade skadorna, vantas oka.
Orsakerna till detta ar bl.a. Europaintegrationen, forsvagade alkoholpolitiska instrument och alltmer liberala

attityder gentemot alkohol.
Utredningen fOreslår att alkoholforliiggs
till
forskningscentrumet
Stockholms universitet. Forskningen
diir skall enligt utredningen inriktas
mot konsumtion i vid bemiirkelse,
d.v.s. alkoholkonsumtionens orsaker,
foriindringar och effekter. Redan befintliga professurer vid Stockholms
universitet (ordinarie professurer i sociologisk alkoholforskning respektive
socialt arbete med inriktning mot behandling av alkoholmissbrukare, tidsbegransade medel for en adjungerad
professor i sociologi med inriktning
mot alkoholforskning, samt en professur vid Institutet for social forskning)
foreslås knytas till centrumet. Diirutover foreslås nyinriittade tjanster for en
foreståndare och 2-4 kvalificerade forskare, samt resurser for giistforskare.
Programstoden som foreslås for de
två ovriga prioriteringsområdena, preventionsforskning och behandlingsforskning, bor enligt rapporten vara
långsiktiga (forslagsvis 6 år, med mojlighet till forlangning). Avsikten iir att
forskningen inom dessa områden skall
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vara tvarvetenskaplig och omfatta såviilolika medicinska discipliner som
bete ende- och samhallsvetenskaper.
Utredningen foreslår också att alkoholforskningen allmiint forstiirks med
hjalp av ett tiotal s.k. mellantjanster.
Utredningen beriiknar att alkoholforskningen behover tilliiggsanslag på
20-25 miljoner kronor årligen fOr att
det fOreslagna programmet skall kunna genomforas.
Alkoholforskningsutredningen overliimnade sin rapport "Forskning om alkohol - for individ och samhalle" till
den svenska regeringen i juni 1995. I
utredningen medverkade fi:iretriidare
for olika finansiarer, intressenter och
forskare på området. Ordforande var
professor Hans Landberg. Sekreterare
i utredningen var docent Ola Arvidsson och socionom Margareta Gustafsson och assistent var Annika Broll.
Rapporten kan bestiillas från Folkhiilsoinstitutet, Box 27848, S-115 93 Stockholm, Sverige.
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