INBJUDAN årets augustikonferens i Göteborg

Skål
— nu smäller det
Alkohol, droger och våld

Paneldiskussion: Kvinnor, våld och beroende
Svensk förening för Beroendemedicin anordnar en endagarskonferens om alkohol, droger och våld. Föreläsare och paneldeltagare är ledande nationell och internationell expertis inom kunskapsområdet.
Föreläsare är
— Sam Golden
Dr. Golden’s scientific interests encompass understanding the psychological and neural
mechanisms guiding reward processing. He is particularly interested in understanding
how neuropsychiatric disorders- such as maladaptive aggression, depression and
substance abuse - subvert basic reward circuitry to manifest pathological behavior. Dr.
Golden’s current research directions aim to better define the intersection of aggression and
motivation, and identify the cellular and circuit mechanisms that control the transition from
adaptive aggression to maladaptive compulsive aggression seeking behavior.
— Markus Heilig
Dr. Heilig is leading a research group which studies the brain process involved in stressrelated disorders such as addiction or anxiety disorders, with the primary objective of
discovering novel mechanisms that can be targeted for pharmacotherapy.
— Tomas Moberg
Dr. Moberg är kliniker och forskande psykiater med beroendeinriktning. Aktuellt
forskningsområde är riskfaktorer för våld med speciellt fokus på psykiatriska diagnoser.
— Sven Andréasson
Dr. Andréasson kommer att presentera en forskningsrapport som är sammanställd av ett
internationellt forskarteam. Rapporten belyser olika typer av våld, hur alkoholen påverkar
vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt.

Panelen
— Sanna Detlefsen
är beteendevetare, psykoterapeut och direktor för Linköpings stadsmission, som sedan
2004 skapat opinion kring utsatta kvinnors situation och som arbetar för att erbjuda både
akut omhändertagande och behandling.
— Anna Persson
är legitimerad psykolog med verksamhet vid Beroendecentrum Stockholm och doktorand
vid KI, forskar kring förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom
och alkoholbrukssyndrom hos kvinnor.
— Stefan de Vylder
är nationalekonom och författare som arbetat på Sida och som docent i
utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han har deltagit i debatten
kring mäns våld mot kvinnor genom att peka på de mänskliga och samhällsekonomiska
kostnaderna för detta våld

Program 31 augusti
Moderator: Åsa Magnusson

09.00 – 10.00

FÖRENINGENS STIPENDIE-PRISUTDELNING

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: Martin Hammar

ALKOHOL, DROGER OCH VÅLD

11.00 - 12.15 SAM GOLDEN: Evidence for
compulsive addiction-like aggression in mice.
12.15 – 13.15

LUNCH

13.15 – 14.15

PANELDISKUSSION
Kvinnor, våld och beroende

14.15 – 14.50

MARKUS HEILIG: Droger i krig

14.50 – 15.10

KAFFEPAUS

15.10 – 15.45 TOMAS MOBERG:
Våldsberoendehypotesen - de underliggande
mekanismerna bakom våldsutövning.
15.45 – 16.20 SVEN ANDRÉASSON:
Alkohol och våld (Internationell forskningsrapport)
16.20 – 16.30

Seminariedag: 31 augusti 2018 i Göteborg
Plats: Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A.
Tid: 09.00 - 16.30
Kostnad (inklusive förmiddags- och eftermiddagskaffe/frukt och lunch):

VÄLKOMMEN, REGISTRERING

AVSLUTNING

Anmäl dig direkt via vår hemsida

BUP-föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen : 800 SEK

www.svenskberoendemedicin.se
Du får faktura på avgiften.

Övriga: 1 200 SEK

På begäran kan du få intyg på deltagande.

Medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin, Svensk Psykiatrisk förening,

