
Droger som läkemedel?
Svensk förening för Beroendemedicin och ANDTS-psykologerna presenterar stolt 
en gemensam vetenskaplig konferens

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10,Stockholm
Tid: 6 oktober 2023, kl. 09.30 - 17.00
Anmälan: Vi hemsidan www.svenskberoendemedicin.se
Kostnad: Medlemmar i SfB och ANDTS - 1000 kronor, övriga - 1500 kr. 
I anmälningsavgiften ingår kaffe och lunch.

Program Medverkande
09:30 Registrering (Fika/macka)
10:00 Joar Guterstam: Utdelning av Nordic Drugs stora pris 

Vetenskapliga programmet
10:10  Välkommen, introduktion
10:20 Johan Lundberg: Aktuell svensk psykedelikaforskning
  – medicinska aspekter
10:50 Maria Beckman: Aktuell svensk psykedelikaforskning 
 – psykologiska aspekter
11:20 John Marsden: Psykedelisk behandling av 
 beroendetillstånd 

12:00-13:00 Lunch

13:00 Karin Jensen: Cannabis som smärtlindring i forskning och  
 medial rapportering
13:45 Amir Englund: Cannabinoidernas farmakologi 
 – risker och möjligheter

14:30 Fika

14:50 Johan Wicklén: Är samhällets syn på cannabis på väg 
 att förändras?
15:20 Leah Mayo: Cannabinoider som psykofarmaka 

16:00 Paneldiskussion/debatt

17:00 Avslut

Joar Guterstam, Karolinska institutet
Doktorsavhandlingen handlade om hur hjärnans opioidsystem är involverat i 
amfetaminberoende. Han har härefter fortsatt med klinisk beroendeforskning. 
Han är överläkare vid Beroendecentrum Stockholm. Joar är ordförande i Svensk 
förening för Beroendemedicin.

Johan Lundberg, Karolinska institutet
Adjungerad professor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap. 
Hans forskargrupps huvudsakliga verksamhet involverar in vivo och post mor-
tem molekylär hjärnavbildning för att studera patofysiologi och farmakologi av 
framför allt aff ektiva sjukdomar. Ett aktuellt projekt studerar eff ekten av psilo-
cybin på synaptisk densitet. Johan är kliniskt vårdprocessansvarig överläkare 
och chef för en sektionen för aff ektiva sjukdomar.
Maria Beckman, Karolinska institutet
Doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad psykolog och psykoterapeut, 
specialist i klinisk psykologi. Hon ansvarar bland annat för den terapeutiska 
komponenten av psykedelikaassisterad psykoterapi i ett pågående projekt för 
depression.

John Marsden, King’s College London
Professor i beroendemedicin. John Marsden är klinisk forskare med inriktning 
på terapier vid droganvändning (Substance Use Disorder). John är nestorn i 
detta sammanhang med beroendeforskning sedan 1987. Hans forskargrupp 
inriktar sig på behandlingsmodeller och behandlingsresultat vid beroende. 
Han är europeisk redaktör för Addiction och har fl era andra styrelseuppdrag 
inom beroendesfären. 

Karin Jensen, Karolinska institutet
Docent med forskning som fokuserar på smärta och placebo. Med hjälp av 
olika tekniker för hjärnavbildning, t.ex. funktionell magnetresonanstomografi  
(fMRI), kan hon kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler samt hur 
placeboeff ekter uppstår. Hennes forskargrupp bedriver forskning på Karolinska 
Institutet, i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical 
School.

Amir Englund, King’s College London
Doktorsavhandlingen fokuserade på de kognitiva, psykologiska och neuro-
fysiologiska eff ekterna av cannabinoiderna THC, CBD och THCV hos friska 
frivilliga. Aktuell forskning rör kliniska försök med CBD mot schizofreni och om 
högrekoncentration CBD:THC är en säkrare drog än enbart THC. 

Johan Wicklén, Sveriges Television
Journalist, författare och prisbelönt reporter vid Sveriges Television. Han 
bevakar där narkotikafrågor. Johan fi ck Svensk förening för beroendemedicins 
MediaDiplom 2017. Han har precis kommit ut med boken Vi ger oss aldrig som 
är en historik över svensk narkotikapolitik och politikers märkliga kamp för ett 
narkotikafritt samhälle. 

Leah Mayo, University of Calgary
Docent med forskning som fokuserar på utveckling av nya farmakologiska 
behandlingsmodeller för stressrelaterade sjukdomstillstånd. Hon och hennes 
forskargrupp är speciellt intresserade av eventuella behandlingsmöjligheter 
som cannabinoider och psykedelika kan ha.

Den nationella yrkesföreningen för ANDTS psykologer riktar sig till psykologer som yrkesmässigt 
arbetar med, eller intresserar sig för, ANDTS området. För att bli medlem behöver man också 
vara medlem i Psykologförbundet. Det fi nns också möjlighet att bli stödmedlem. Se mer info på 
hemsidan: 
www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/nationella-foreningar/andts-alkohol-narko-
tika-dopning-tobak-och-spel-psykologer/

ANDTS-psykologerna Svensk förening Beroendemedicin
Är du inte redan medlem - välkommen! Vi är en förening inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges 
Läkarförbund, men alla - oavsett yrke - som arbetar/forskar inom beroendefältet är välkomna i vår förening. 
Anmälan gör du på vår hemsida där du också fi nner allt om föreningen. 
www.svenskberoendemedicin.se


