
	  
	  

Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) 
2016 - 2017 
_________________________________________________________________________ 
 
SADs styrelse mandatperioden 2016 – 2017 
 
Ordförande:  Nitya Jayaram-Lindström, Stockholm  
Vice ordförande:    Elisabet Jerlhag Holm, Göteborg 
 

Malmö/Lund: 
Anders Håkansson- ordinarie ledamöter   
Helena Hansson - suppleant           
 

Linköping/Norrköping: 
Annika Thorsell - ordinarie ledamöter   
Andrea Capusan- suppleant    
 

Göteborg: 
Kristina Berglund- ordinarie ledamöter  
Jenny Rangmar- suppleant 
    

Stockholm: 
Håkan Leifman- ordinarie ledamöter 
Mia Sundelin - suppleant   
Anders Hammarberg - suppleant 
Johanna Gripenberg- suppleant   
    
   
Uppsala/Västerås: 
Erika Roman - ordinarie ledamöter   
Christina Nehlin Gordh- suppleant   
Kent Nilsson- suppleant   
    

Umeå/Östersund: 
Annika Nordström - ordinarie ledamöter 
Magnus Israelsson – suppleant och kassor  
   
 
Adjungerade:  
Frans Schlyter Norrköping 
Camilla Hellspong, sekreterare Stockholm  
 



	  
	  

 
Styrelsemöten  
Styrelsen har under det gångna året haft 12 protokollförda sammanträden.  
2016: 24e november i samband med Årsmötet, och den 25e november i samband med det 
första konstituerande mötet med den nya styrelsen.  Styrelsen träffades fysiskt under dessa 
två möten. 2017: sista tisdag av varje månad, januari - Juni och augusti - Oktober. Utöver 
detta hade några av styrelsemedlemmarna ett möte i samband med Skarpökonferensen som 
gick av stapeln den 11e-12e maj 2017. Alla styrelsemöten genomförts som 
telefonkonferenser förutom det extra mötet som var på Skarpö. Protokoll för alla möten 
finns att läsa på SAD’s hemsida.  
 

 
Forskarmöte 2016 
Årets vetenskapliga möte hölls i Norrköping den 24e- 25e november 2016. Arrangörerna var 
Annika Thorsell och Frans Schlyter, från SADs Linköping/Norrköping region. Det var ca 70 
personer som deltog även i år. Temat för mötet var ”	  Dubbelt Trubbel vid Tillfrisknande: 
Beroende och Psykisk Ohälsa”. En detaljerad rapport från mötet är bifogad (bilaga 1).   
 
 
Skarpömötet 2016 
Årets Skarpömöte gick av stapeln den 11e- 12e maj 2016. Närvarande styrelseledamöter: 
Nitya Jayaram-Lindström, Kent Nilsson, Kristina Berglund, och Erika Roman Närvarande 
suppleanter: Johanna Gripenberg, Jenny Rangmar, Christina Nehlin, Annika Nordenström 
och Helena Hansson. En detaljerad rapport från mötet är bifogad (bilaga 2).   
 
 
Bertil Göranssons stipendium  
I årets ansökningsomgång till Bertil Göranssons stipendium var det 5 sökande. Vinnaren av 
stipendiet kommer att meddelas av professor Hanne Tonnesen den 23 november i samband 
med årsmötet i Göteborg.  
 
 
Lokalavdelningarnas arbete 
Malmö/Lund: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad 
Stockholm: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad 
Göteborg: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad 
Uppsala: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad 
Linköping/Norrköping: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad 
Umeå/Östersund: Under det gångna året har Umeå/Östersund genomfört en lokal SAD 
aktivitet. En dag om Missbruk och Beroende - 23 februari 2017 (rapport från mötet är 
bifogad, bilaga 3)  
 
 
 
 



	  
	  

 
Medlemskalendern 
SAD har för närvarande 302 medlemmar. Under 2016 hade 28 nya medlemmar blivit 
invalda och under 2017 har ytterligare 36 blivit invalda i SAD.  Föreningen fortsätter att 
blomstra! En stor del av våra nya medlemmar i år är studenter och vårdpersonal inom 
beroendevården, från hela landet. Vi är glada för den mångfald och expertis som våra 
medlemmar som jobbar inom vården tar med. Våra yngre studenter kommer att bära 
framtiden för forskning så vi är mycket glada att se en ökning av deras antal! Nya 
medlemmar kommer även från blandade discipliner, vilket är av stor vikt för SAD som 
syftar till att integrera och öka samverkan och förståelse mellan de olika disciplinerna inom 
beredande forskning. Tillsammans kommer alla att bidra till det stimulerande utbytet av 
expertis och diskussioner inom SAD. Jag ser fram emot att träffa alla våra medlemmar snart! 
 
 
Betalande medlemmar 
Under förrakalenderåret hade 66 medlemmar betalat årsavgiften. Men under 2016-2017 
kalenderåret har 113 medlemmar betalat årsavgiften på 200 kr. Sedan förra årets möte har vi 
nu skapat Swish-företag konto för att underlätta betalningssätten för alla våra medlemmar. 
Detta har definitivt haft en inverkan och vi har en enorm ökning av medlemsavgifterna i år 
jämfört med tidigare år. Bra gjort medlemmar! 
 
 
SADs hemsida 
Hemsidan återfinns via länken: http://www.sadforskning.se/ Syftet med hemsidan är att 
förmedla aktuell information gällande alkohol- och drogforskning. Under verksamhetsåret 
har Frans Schlyter fortsatt att arbeta med hemsidan och uppdatera information till stort gagn 
för våra medlemmar. Vi fortsätter att arbeta med hemsidan och skulle uppskatta insatser från 
alla medlemmar. Vänligen kontakta Frans Schlyter eller ordförande i SAD för era input.  
 
 
Internationella möten och samverkan 
Systembolaget har tagit initiativ för första gången att organisera en nordisk alkoholkonferens 
för yngre forskare på Skarpö den 6-7 december 2017. Målet är att bjuda in forskare i den 
tidiga fasen av sin forskningskarriär (post-doc-fas, inte mer än 3 år sedan examen). Temat 
för deras konferens är "Hur stimulerar man alkoholrelaterade och möjliggör de rätta 
förutsättningarna för dem som vill investera i en forskningskarriär?" Under konferensen 
kommer deltagarna att få möjligheter att utbyta erfarenheter, bygga nätverk mellan yngre 
forskare, få ny kunskap, generera nya forskningsidéer och ska nätverk med de inbjudna, mer 
seniora, föreläsarna. Programmet kommer att innehålla presentationer av aktuell 
alkoholforskning från hela Norden. 
SAD-styrelsen kontaktades av Systembolaget för att hjälpa dem att identifiera unga forskare 
i Sverige som skulle uppfylla kriterierna för detta möte. Med stöd från styrelsen skannade vi 
av alla regioner och skickade 20 namnförslag på forskare. De var alla i sin tidiga 
forskningskarriär och kom alla från olika aktörer och från olika forskningsområden. 
 
 



	  
	  

Remisser 
SAD hade fått möjlighet att skriva en remiss från Socialdepartementet i 2016 for ”Reglering 
av distanshandel med alkoholdrycker”.  
SAD styrelsen tog tillfället att presentera sin åsikt om denna remiss. Elisabet Jerhlag, Anders 
Hammarberg och Nitya Jayaram-Lindström gemensamt skrev remiss och överlämnade den 
till Socialdepartementet den 30 december 2016. Sedan, SAD (och flera andra aktörer) har 
fått möjlighet att skriva en remiss från Socialdepartementet i 2017 for Reglering av 
alkoglass m.fl. produkter” Svaret till Socialdepartementet förväntades senast den 31 
oktober 2017. SAD styrelsen tog tillfället att presentera sin åsikt om denna remiss. Magnus 
Israelsson, Elisabet Jerhlag, Anders Hammarberg och Nitya Jayaram-Lindström gemensamt 
skrev remiss och överlämnade den till Socialdepartementet den 20 oktober 2017.  
  
Ekonomi 
Ekonomisk redovisning har gjorts av kassören, Israelsson Magnus for 2016-2017, för mer 
information se separat bilaga (bilaga 4). Revisorerna för SAD är Fred Nyberg och Stefan 
Borg och de kommer att presentera revisionsberättelsen vid det nationella mötet 
 
 
 
För styrelsen i Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning 
 
Nitya Jayaram- Lindström 
Ordförande SAD 


