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Robert Grahn – ordinarie ledamot
Camilla Carpholt - suppleant
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Styrelsemöten
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.
Samtliga möten har genomförts i digital form via zoom-länk, den första torsdagen i varje
månad (undantaget i augusti då vi genomförde mötet den 19e i månaden), kl 12.00-13.00,
med uppehåll i juli månad. Protokollen för alla möten finns att läsa på SADs hemsida.

Vetenskapligt möte 2020
På grund av Covid-19 pandemin blev det vetenskapliga mötet 2020 inställt.

Skarpömötet 2021
På grund av Covid-19-pandemin blev Skarpömötet 2021 inställt.

Bertil Göranssons stipendium
Deadline för ansökan till Bertil Göranssons stipendium för 2021 var den 20/9. Vinnaren av
stipendiet kommer att meddelas av professor Hanne Tönnesen den 21/10 i samband med
den vetenskapliga konferensen 2021.

Lokalavdelningarnas arbete
SAD Södra: Ingen lokal aktivitet rapporterad
SAD Stockholm: Ingen lokal aktivitet rapporterad
SAD Västra: Ingen lokal aktivitet rapporterad
SAD Mellansverige: Ingen lokal aktivitet rapporterad
SAD Östra: Ingen lokal aktivitet rapporterad
SAD Norra: Ingen lokal aktivitet rapporterad

Medlemskalendern
Under året har 14 personer blivit nya medlemmar i SAD, vilket innebär att föreningen växt
till 245 medlemmar.

Betalande medlemmar
Under 2020-2021 har 59 medlemmar betalat årsavgiften på 200 kr. Det ska noteras att
många medlemmar betalar avgiften tätt inpå årsmötet, varför antalet troligtvis kommer att
öka under oktober månad.

SADs hemsida
Hemsidan återfinns via länken http://www.sadforskning.se/. Syftet med hemsidan är att
förmedla aktuell information om föreningen. Under verksamhetsåret genomfördes en
modernisering av hemsidan under ledning av hemsidesansvarig Frans Schlyter.
Förhoppningsvis har detta gjort hemsidan mer tillgänglig och översiktlig för medlemmarna.
Medlemmar uppmanas att gärna kontakta Frans Schlyter eller ordförande i SAD för input
kring hemsidan.

SADs forskarutbildningskurs
SADs forskarutbildningskurs ”Biopsykosocialt perspektiv på beroendeproblem” (3hp) hölls i
digital form under veckorna 35-36, i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för
Psykiatriforskning. Sammanlagt 15 studenter från hela Sverige deltog i kursen.
Utvärderingarna var övervägande mycket positiva (se bilagorna x och x), och intrycket är
att målsättningen med kursen - att ge en översikt över olika teorier för uppkomst till
beroendeproblem, olika metoder att studera beroendeproblem, samt olika metoder att
behandla beroendetillstånd lyckades väl. Målsättningen är att ge kursen igen om ett par år.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla lärare som deltog och gjorde kursen så lyckad! Varmt tack
också till personerna i kursledningen, där flera lade ner mycket tid och engagemang för att
få kursen till stånd.

Vetenskapligt möte 2021
Det vetenskapliga mötet för 2021 hålls i Uppsala 21-22 oktober, i regi av Alfhild Grönbladh
och Helena Hansson. Temat för mötet är Styrelsen är ”Heta ämnen inom
beroendeforskning” (se bifogat program, bilaga x). Rapport från mötet skickas ut till
medlemmarna på vanligt sätt en tid efter mötet, och bifogas också nästa års
verksamhetsberättelse.

Remisser och yttranden
SAD har under 2021 givit ett yttrande avseende regeringens förslag på utredning av
narkotikapolitiken, tillsammans med bl.a. Svensk Förening för Beroendemedicin.
SAD har under 2021 givit yttrande på förslag från Socialstyrelsens klassifikationsenhet
avseende en ändring i ICD-10-SE avseende klassifikation av opioidberoende.
Övriga aktiviteter
SAD höll den 4/5 2021 i samarbete med CERA och ANDTS-psykologerna ett minnesseminarium till minne av professor Claudia Fahlke och hennes gärning inom
beroendeforskningen, i arbetet med riktlinjer på området, samt hennes betydelse för den
psykologiska professionen inom området.
SAD har under året lanserat det vi kallar SAD-talks, vilket innebär att forskare eller kliniker
som är anknutna till SAD håller kortare digitala föredrag kring sina ämnen. SAD-talks finns
upplagda på hemsidan. En arbetsgrupp i styrelsen är utsedd för att planera ny talks
kontinuerligt.
SAD har föreslagit ledamöter till Systembolagets alkoholforskningsråd (SRA).

Ekonomi
Ekonomisk redovisning har gjorts av SADs kassör Magnus Israelsson för 2021. För mer
information se separat bilaga (bilaga x). Revisorerna för SAD 2020-2021 är Kristina

Berglund och Orsolya Hoffman, med suppleanten Erika Roman (en suppleant-post är
vakant), och de kommer att presentera revisionsberättelsen vid årsmötet 2021.

För styrelsen i Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning

__________________
Anders Hammarberg
Ordförande SAD
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