
Årets studiebesök
Beroendevården i den norska huvudstaden

11 - 12 MAJ 2023
Du (eller din arbetsgivare) ordnar resa och uppehälle själv, bo gärna 
på något av de rekommenderade hotellen så är det enklare att stråla 
samman inför studiebesöken. Våra studiebesök är inte företags-
sponsrade.
Det går utmärkt att ha med partner, god vän... men du måste vara 
medlem i vår förening.

Tips: Planera ditresa dagen före och återresa dagen efter.

FÖRSLAG TILL BOENDE
Hotell Karl Johan ****
Karl Johans Gate 33
Pris rum för 2 personer + frukost ca 2550, 
för 1 person ca 2200

Hotell Bondeheimer ***
Kris  na IV Gate 2
Pris rum för 2 personer + frukost 1800, 
för 1 person 1600

DU MÅSTE ANMÄLA DIG
Maila till Joar.Guterstam@ki.se
2. Ditt namn och om du tar någon med dig.
2. När du kommer, när du avreser hem.
3. Vilket hotell du bor på.

HUR KOMMER DU TILL OSLO?
1. Tåg (SJ, Stockholm, Göteborg, Malmö). 
2. Buss (Flera bolag från Sthlm, Ggb, Mö).
3. Flyg (Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Köpenhamn. SAS, Norwegian).
4, Båt (Köpenham)
Kan fi nnas fl er alterna  v!

DESSUTOM
Efter studiebesöken den 12 maj avslutar vi 
med en av föreningen sponsrad sedvanlig 
gemensam middag (naturligtvis inte obliga-
torisk).  

Är du musikintresserad? Fantastisk möjlighet 
att lyssna till  Verdis Requiem i Oslo Konsert-
hus den 11 maj kl. 19.00. 
Vi ordnar biljetter om du hör av dig till asa.
magnusson@ki.se 
(SISTA ANMÄLNINGSDATUM ÄR 31 MARS!)
h  ps://ofo.no/en/concerts/2023-05-11/verdi-requiem

Svensk förening för Beroendemedicin

11.111.1.11 TTTTTTåågågågågåg ((((SJ, Stockhkhkhkhkhkhholololololoololm,m,m,mm,mm, GGGGGGGGGGGGötötötöttöttötttöööö ebebebebebebebebebebbbbebbbbbbbbbboroorororororororoororoorororgg,ggg,g,gggggg,ggggg MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM lllalaaalaalalalalaal öööööööööömömömömömmömömömö))))))).)).))).).)  g ( gggggg )))
2.2222222222  Buss (Flera bbbbbbbbbbbbbboloolololoololololoo agagagagagagagagg fffffffffffffråråråråråråååååråråååååråårårårårårrår nnnnnnnnnnn StStStSStStStStStStStStStSttStSSSSS hhhlhlhhhhllhlhhhllllhhlhlhlhlhlllhhlhhhhllmm,m,m,mmmm,mmm,m,m,mm,m,m,m,m, GGGGGGGGGGGGGGgbgggbgbgbgbbgbgbgbgbbbgggggg ,,,,,,,,, MöMöMöMöMöMMMMöMM ).).).).( gggggg ggggg )))
33.3.3.3.33. Flyg (Stockhoolmlmlmlmllmmlmlmlmm, GöGöGGGGGöGGGöGGöGöGöGöGööteetetetet bobobobobobobobobbbboooob rggrgrgrgrgrgrgrgrgrggrrgggrrg, , , , ,, ,,,,, MaMaMaMMMaMaMMMMaMMMMaMMaMM lmlmlmmlmmmlmmllmlmööööööööö,ö  
KöKKKKKKKöKK penhamn. SAS, Norwegia ))))n)).p g )
444444444444444,444444444 BBBBBBBBBBBBåtåtåtåtåtåtåtåtååtåt ((((((((((KöKöKöKöKöKöKöKöKöKöööpepepepepepepepeppepep nhnnnnnnn am)( p )
KaKaKKaKaKKKK nnnn fi fi nnas fler alterna v!

Program håller på att uformas i samråd med våra norska vänner.


