
Svensk förening för Beroendemedicin/BULLETIN 
 
 
Årets föreningsmöte dominerades av stipendieutdelning 
 
Svensk förening för Beroendemedicins årsmöte, eller föreningsmöte som det egentligen heter, 
hölls traditionsenligt sedan decennier under sista fredagen i november. Ett 25-tal medlemmar 
hade slutit upp till mötet på Svenska Läkaresällskapet. 

Inför mötets öppnande bjöd föreningen på en enkel förtäring under en timmes mingel i den 
vackra mötessalen på Svenska Läkaresällskapet.   

Föreningsmötet inleddes med en presentation av årets MediaDiplomand som var konstnären 
Lars Lerin. Han mottog diplom, presentbok och hedersmedlemskap i vårt illustra sällskap. Vid 
ett kort samtal berättade Lars om sitt beroende och hur han hanterade abstinensen och den 
nu tjugoåriga drogfriheten som han tillsammans med goda AA-vänner beskrivit i TV-
programmet Vägen ut, som var motiveringen till diplomet. 

Den andra hedersutmärkelsen gällde Jörgen Engel Stipendium som stipendiekommittén för 
2022 tilldelade Esi Domi, linköpingsforskare med italienska rötter. Hon beskrev hur hon 
arbetade med sin forskning om varför vissa individer fortsätter att dricka alkohol trots starka 
negativa konsekvenser. 

Sist ut i raden av stipendiater var Mikael Sandell som erhållit 2022 års Nordic Drugs Stora 
Pris. Detta är till skillnad från Jörgen Engel Stipendium ett kliniskt inriktat pris. Mikael är en 
erfaren kliniker och inspirerande föreläsare inom opioidberoende. Han är en av de 
uppskattade föreläsarna i föreningens LARO-utbildning som nu tagit fart igen efter pandemin. 

Föreningsmötet tog naturligtvis upp de sedvanliga programpunkterna som ekonomi, 
styrelsesammansättning och fastställande av nästa års medlemsavgift. 

Ekonomin är fortsatt god varför föreningsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2023 är 
oförändrad från föregående år, dvs 450 kronor. Ekonomiansvarige poängterade dock att det 
finns ett icke försumbart antal läkare som inte betalar sin medlemsavgift. Eftersom föreningen 
betalar till Svenska Läkaresällskapet för alla läkare, inklusive de som inte betalar, varför det 
blir minus i bokföringen. Medlemmar som avstår från att betala kommer naturligtvis att 
uteslutas. Det skedde före årsskiftet. 

Det blev i år en ovanligt stor förnyelse av styrelsen. Tre medlemmar hade beslutat att det var 
dags efter många års styrelsedeltagande, det var Åsa Magnusson, Sven Wåhlin och Bengt 
Sternebring.  

Styrelsens medlemmar väljs i tvåårsperioder och inför de två kommande åren omvaldes Joar 
Guterstam, Hans Ackerot, Fides Schückher, Markus Heilig och Hanne Tönnesen. 

Valberedningen var inte klar med nomineringar till föreningsmötet varför kompletteringarna 
kommer att ske under närmaste tiden med godkännande från föreningsmötet. Klar blev 
överläkare Mikael Sandell, årets Nordic Drugs pristagare. Hela listan över kommande årets 
styrelsemedlemmar finns som vanligt på BULLETINs förstasida och på hemsidan.  

Formaliaavdelning med val av internrevisorer (Agneta Öjehagen och Bengt Sternebring) och 
valberedningen (Anders Håkansson och Åsa Magnusson) avlöpte snabbt. 



Rapport från föreningens vetenskapsutskott rapporterade om samsjuklighetsutredningen, 
som kommer att vara en programpunkt på nästkommande svenska psykiatriska föreningens 
kongress i mars 2023. Vår förening kommer att under 2023 års vetenskapliga möte ha temat 
Droger som läkemedel? Mer om mötet i BULLETIN och på föreningens hemsida.  

Utbildningsutskottet rapporterade kring utbildningsaktiviteter avseende LARO och METIS-
kurser inom tilläggsspecialiteten beroendemedicin samt kursutveckling av nationell 
beroendekurs för specialister inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. 

Ordföranden avslutade mötet. 


