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Du har väl bokat in?

Svensk förening för Beroendemedicins årliga konferens byter i år skepnad. Utvidgat program med
flera internationella och nationella forskare och experter delar med sig av sina kunskaper under två
dagar. Konferensen arrangeras i samarbete med SAD.

Det kroniska sjukdomsbegreppet vid
beroende
–
till
nytta
eller
skada?
The concept of addiction as a chronic relapsing brain disorder – helpful or harmful?
Svensk förening för Beroendemedicin och Svenska föreningen för Alkohol- och
Drogforskning inbjuder till en tvådagarskonferens den 7 – 8 november 2019 på
First Hotel Billingehus i Skövde. Första dagen hålls konferensen på engelska och
andra dagen på svenska.
Torsdag 7 november

Fredag 8 november

09:00 – 10:00 Registration and poster mounting

08:30 – 10:00 Fria föredrag kring temat Vad händer just nu
inom svensk beroendeforskning?

Moderator: Elisabet Jerlhag
10:00 – 10:15 Welcome

Detaljerat program senare

10:15 – 11:00 Sholarship presentations

10:00 – 10:30 Kaffe

11:00 – 12:00 Challenging the brain disease model of addiction

10:30 – 12:00 Fria föredrag, fortsättning

Emeritus Professor Nick Heather, Department of
Psychology, Norhumbria University, UK
12:00 – 13:00 Lunch
Moderator: Åsa Magnusson
13:00 – 13:45 The epidemiology and addiction
Professor Cecilia Magnusson, Department of Public
Health Sciences, Karolinska Institute, Sweden
13:45 – 14:30 Drug addiction is a disorder of excessive goaldirected choice, not habit or compulsion
Accociate Professor Lee Hogarth,
University of Exeter, UK
14:30 – 15:00 Coffee
15:00 – 15:45 Reconceptualising the way addiction is model
led in animals – a translational perspective
Research Director Véronique Deroche-Gamonet,
Inserm, University of Bordeaus, France
15:45 – 16:30 The concept of addiction as a chronic relapsing
brain disorder: Has it delivered?
Professor Markus Heilig, Linköping University, Sweden
16:30 – 17:45 Debate between the lecturers
18:00 – 19:00 Annual meeting SAD
19:00 – 20:00 Poster session
20:00

Dinner

12:00 – 12:15 Ordföranden för SAD och SFB
avslutar konferensen
12:15 - Lunchmacka
Styrelsemöte SAD
Svensk förening för Beroendemedicin har i år inte bara flyttat den årliga
beroendekonferensen från augusti till november utan även utvidgat den till att
omfatta två dagar. NYTT: Den 8 november blir en oöverträffad möjlighet för
dig att presentera din aktuella beroendeforskning.
Tolv abstrakt kommer att väljas ut för en 10-15 minuters presentation.
Välkommen med din anmälan.
Allt om novemberkonferensen hittar du på vår eller SADs hemsida, se nedan.

Information och anmälan om deltagande hittar
du på vår hemsida
www.svenskberoendemedicin.se
eller SADs hemsida
www.sadforskning.se
Hur tar du dig till Billingehus?
Bästa sättet att ta sig till Billingehus är med tåg till Skövde. Det tar 1 timme
från Göteborg och 2 timmar från Stockholm. Du kan välja mellan SJ, MTR och
VästtraÞk.
Tågen stannar vid Skövde Resecentrum och därifrån till konferenshotellet är det
3,7 kilometer. Dåliga bussförbindelser. Taxi är smidigast och kostar cirka 150
kronor. En medelmåttigt rask promenad tar en timme.
Du kan naturligtvis också ta din egen bil hela vägen hemifrån.

