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Svensk förening för Beroendemedicin augustikonferens 2018

Skål – nu smäller det. Alkohol, droger och våld
Paneldiskussion: Kvinnor, våld och beroende

Årets föreläsare:
Sam Golden: Evidence for compulsive addiction-like aggression in mice.
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. Although maladaptive aggression is often co-morbid with
neuropsychiatric disorders, including depression and substance abuse, there is
currently a limited understanding of the shared mechanisms governing their clinical
presentation. Dr. Golden’s research attempts to fill this gap by developing
preclinical models of aggression reward, and has illustrated that in some rodents, like
addictive drugs, aggression can be highly rewarding and compulsively pursued
despite adverse consequences, and further sought after lengthy abstinence. 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.
Tomas Moberg: Våldsberoendehypotesen - de underliggande mekanismerna
bakom våldsutövning?
Dr. Moberg är kliniker och forskande psykiater med beroendeinriktning och
rättspsykiater, kliniskt verksam på Karsuddens sjukhus. Har drygt 20 års klinisk
erfarenhet från beroendevården, psykiatrin och rättspsykiatrin. Har arbetat mycket
med omhändertagande av beroendepatienter med psykiatriska diagnoser och
komplexa vårdbehov. Aktuellt forskningsområde är riskfaktorer för våld, med
speciellt fokus på psykiatriska diagnoser
Markus Heilig: Droger i krig
Dr. Heilig received his MD and PhD from Lund University, Sweden. He has served
at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, in various clinical and academic
leadership capacities until 2004. At this time, at the National Inst on Alcohol Abuse
and Alcoholism. In 2016, Heilig was recruited back to Sweden from National Inst on
Alcohol Abuse and Alcoholism were he was the chief of intramural clinical and
translational research to Linköping Univ in 2015 as professor of psychiatry, and
founding director of a new Center on Social and Affective Neuroscience
The Heilig research group studies brain processes involved in stress-related disorders
such as addiction or anxiety disorders, with the primary objective of discovering
novel mechanisms that can be targeted for pharmacotherapy, and to identify genetic
and other personalized predictors of treatment responses. The group recently
expanded its research interests to social stressors
The research strategies the Heilig lab utilizes in approaching these research question
range from behavioral pharmacology and gene expression analysis in rodent models,
to human experimental medicine.
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Sven Andréasson: Titel: Alkohol och våld
Dr. Andréassons föreläsning grundar sig på en forskningsrapport, 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.

Paneldiskussion under temat Kvinnor, våld och beroende
Många svårigheter är lika för kvinnor i våldsrelationer oavsett om de har skadligt
bruk/beroende eller inte, men för dem med skadligt bruk/beroende av alkohol eller
droger, kan svårigheterna vara förstärkta. Utsatthet för våld kan också leda till post
traumatisks stressyndrom, som i sin tur ökar risken för att utveckla
beroendesjukdom.
Hur kan vi göra för att vi inom beroendevården skall kunna erbjuda bättre stöd och
behandling för denna grupp och vad behövs för att samhället på ett tydligare sätt än
hittills skall intressera sig för gruppens behov?
I panelen ingår:
Sanna Detlefsen, beteendevetare, psykoterapeut och Direktor för Linköpings
Stadsmission. Hon har sedan 2004 arbetat i olika roller på Linköpings Stadsmission
med verksamhet utifrån kombinationen våldsutsatthet och substansberoende. Alltid
utifrån maktanalys och genusteorier. Linköpings Stadsmission har byggt ett skyddat
boende och skapat opinion kring dessa kvinnors situation, för att kunna erbjuda
anpassad verksamhet med fokus på både akut omhändertagande och behandling.
Anna Persson, legitimerad psykolog verksam Beroendecentrum Stockholm, vid
EWA-mottagningen och Rosenlunds mödravårdsteam. Anna är också doktorand vid
Karolinska Institutet med fokus på förbättrad diagnostik och behandling av
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och måttligt till svårt alkoholbruksyndrom hos
kvinnor.
Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker
som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat på
Sida och som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan
många år verksam som fristående forskare, författare och konsult.
På senare år har Stefan bland annat arbetat med utvecklingsekonomi, finanskriser,
handels- och globaliseringsfrågor, landsbygdsutveckling samt svensk ekonomisk
politik. Han har deltagit i debatten kring mäns våld mot kvinnor genom att peka på
de mänskliga och samhällsekonomiska kostnaderna för detta våld.

Anmäl dig till konferensen! Anmälningsblankett hittar du på vår hemsida (flyer till höger).
VÄLKOMMEN!

