INBJUDAN årets augustikonferens i Stockholm

SOCIAL UTSLAGNING
– STIGMATISERING
Bidrar vården till utslagning?

Svensk förening för Beroendemedicin anordnar en endagarskonferens
om SOCIAL UTSLAGNING.
Föreläsare och paneldeltagare är ledande nationell och internationell
expertis inom kunskapsområdet.
Föreläsare är

Program 25 augusti

— David Epstein
is an Associate Scientist at in-house research arm of NIDA (the National Institute on Drug
Abuse) in Baltimore, Maryland. He has worked there since 1998, immediately after
getting his Ph.D. at Rutgers University. Although his training at Rutgers was in behavioral
neuropharmacology and clinical neuropsychology, his years at NIDA have made his interests
more broad. His current work addresses addiction on multiple fronts, from the neurocognitive
to the environmental. His talk today will focus on the latter.
— Markus Heilig
är psykiater och internationellt framstående forskare inom beroende, där hans kunskap för
att förstå beroendets mekanismer samt forskning för att ta fram förbättrade läkemedel, är
djupgående och omfattande. Han har varit forskningschef på National Institute on Alcohol
and Alcoholism (NIAAA) och är sedan 2015. Professor vid medicinska fakulteten vid
Linköpings Uiversitetssjukhus, där han leder Centrum för Social
och Affektiv Neurovetenskap.
— Jan Gladh
är till sin profession förhandlingschef, men på det här symposiet delger han oss sina
erfarenheter av hur kraftfull stigmatiseringen inom vården kan vara om man
är alkoholberoende
— Sara Wallhed Finn
är leg psykolog vid Riddargatan 1, mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum
Stockholm och Doktorand vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Hon forskar på behandlingsmetoder för individer med måttligt alkoholberoende.

09.00 – 10.00

Paneldiskussion

13.15 – 14.10 MARKUS HEILIG
Utanförskap – den främsta stressor som
framkallar återfall

med Jonna Sohlmér, barnstjärna som började med droger i tonåren, injicerade heroin
vid 23 och går idag i metadonbehandling och studerar till socionom.
Magnus Linton är författare, journalist och debattör. Han har varit chefredktör för
tidskriften Arena och 2015 gav han ut boken ”Knark - en svensk historia”.
Christina Gynnå Oguz har arbetat som departementsråd i Socialdepartementet, haft
flera internationella uppdrag bl a inom FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå i Wien
och som dess Afganistanchef, lett EU-samarbete mot narkotika under Sveriges två EUordförandeskap.
Sven Andréasson är professor i Socialmedicin vid Karolinska institutet samt överläkare
vid mottagningen Riddargatan 1. Han har som få andra använt sin forskning för att påverka
och förbättra utvecklingen inom vården.

VÄLKOMMEN, REGISTRERING

Moderator: Bengt Sternebring

FÖRENINGENS STIPENDIEPRISUTDELNING
10.00 – 10.30 JÖRGEN ENGEL-STIPENDIET
Utdelning och kort presentation av årets
pristagare
10.30 - 11.00

NORDIC DRUGS
STORA PRIS
Utdelning och kort presentation av årets
pristagare
Moderator: Joar Guterstam

SOCIAL UTSLAGNING – STIGMATISERING
11.00 - 12.15 DAVID EPSTEIN
Tracking Addiction through Space, Time, and
Society?
12.30 – 13.15

LUNCH

14.10 – 14.40 JAN GLADH
Stigma som ett hinder till att söka vård
14.40 – 15.00

KAFFEPAUS

15.00 – 15.30 SARA WALLHED FINN
Hur vården kan reducera stigma
Moderator: Åsa Magnusson

Seminariedag: 25 augusti 2017 i Stockholm
Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
Tid: 09.00 - 16.30
Kostnad (inklusive förmiddags- och eftermiddagskaffe/frukt och lunch):
Medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin: 750 SEK
Medlemmar i Svensk Psykiatrisk Förening: 750 SEK
Övriga: 1 000 SEK

15.30 – 16.30 PANELDEBATT
Hur har den svenska narkotikapolitiken
påverkat personer med substansbruk?
16.30

AVSLUTNING

Anmäl dig direkt via vår hemsida
www.svenskberoendemedicin.se
Du får faktura på avgiften.

