Alkoholpolitiskt Forum Väst
- genomförda seminarier

Titel

Innehåll

Medverkande

Datum

Deltagare

Alkohol och Idrott- många
åsikter- nu kan du få pålitliga
fakta

Påverkar alkohol min mentala styrka? Vad
betyder alkohol för min träning och mina
resultat? Spelar det någon roll vilken
hållning vår förening har?

Mikael Mattsson är lektor vid
GIH (Gymnastik- och
Idrottshögskolan) han har
tillsammans med Örjan Ekblom
och Olof Unogård skrivit
kunskapsöversikten Idrott och
alkohol.

2015-04-14 34

Inställt seminarium: Passivt
drickande 21 oktober

Ett samtal utifrån filmen ”Din glede - Andres
obehag” för att lyfta frågan om att
människors alkoholvanor är inte bara en
privat angelägenhet. Vi påverkas alla av
varandras vanor och när det gäller alkohol
handlar det om allt från drabbade barn och
familjer till osäker stadsmiljö, osäker trafik
och sämre ekonomisk utveckling.

Seminarium: Solidaritet eller
frihet? 26 augusti

Politiker möter forskare och diskuterar
alkoholpolitikens ständiga dilemma.

2014-10-21 Tyvärr fick
detta
seminarium
ställas in
till följd av
för få
anmälda.

Jan Alexandersson, ordförande
folkhälsokommittén, Fredrik
Spak. docent vid Göteborgs
universitet och överläkare vid
FOU primärvården Göteborg

2014-08-26 41

Seminarium: Kan
alkoholberoende lära sig att
dricka måttligt? 12 maj

Ett resonemang kring huruvida
alkoholberoende lära sig dricka måttligt och
vad betyder det i så fall för behandling och
politik.

Medverkande: Sven Andreasson, 2014-05-12 55
Professor, Överläkare
Beroendecentrum Stockholm ,
Moderator: Claudia Fahlke,
professor i psykologi,
Psykologiska institutionen vid
Göteborgs universitet

Föredragning ”Samling social Årsmötet 2014 föregicks av ett anförande av Elisabeth Rahmberg,
hållbarhet”, 26 mars
Elisabeth Rahmberg. Sedan fördes en
folkhälsochef Västra Götaland
diskussion kring ”Samling för social
hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i hela
Västra Götaland” som har antagits av
regionfullmäktige och Elisabeth har till
uppgift ta från ord till handling.
Seminarium: Farmor på fyllan
Lenna Haraké

2014-03-26 22

Diskussionsseminarium: Men
jag var ju så full

2013-09-25 53

Madeleine Leijonhufvud

2013-12-04 30

Diskussionsseminarium:
Varför är alkohol ett så
känsligt ämne?

Det serverades smörgås och dryck före
seminariet, som var belagt på
Handelshögskolan i Göteborg. På plats fanns
också Ann-Louise Friberg, som representant
för Föreningen Fruktdrycket, och serverade
alkoholfria drycker.Under år 2012
debatterades det mycket kring olika
alkoholrestriktiva åtgärder som vidtogs och
planerades både lokalt och nationellt. För att
lyfta frågan om varför alkohol är en så
känslig fråga, samt belysa etiska och
politiska dimensioner på frågan anordnades
detta seminarium som leddes av Claudia
Fahlke.

Kia Andréasson (mp), Dario
2013-04-15 70
Espiga (s), Pontus Båth (m), Ann
Catrin Fogelgren (fp).
Moderator: Claudia Fahlke,
professor i psykologi,
Psykologiska institutionen vid
Göteborgs universitet

Mingel och drinkprovning

Årsmötet föregicks av en stunds mingel och Per Limar, Björn Spak
drinkprovning där Fredrik Spak hälsade alla
välkomna och pratade om olika anledningar
och orsaker till att välja det alkoholfria
alternativet. Efter det blandade Björn Spak
ett flertal drinkar och drycker som alla fick
smaka på, detta varvat med att Per Leimar
berättade om tillverkningsprocedurer och
anekdoter kring det som serverades.

2013-02-27 27

Alkohol och sexuellt
risktagande

Under ett eftermiddagsseminarium höll Anna
Bredström, Linköpings universitet, ett
föredrag om Alkohol och sexuellt
risktagande. Ett lyckat arrangemang med
aktiva deltagare som ställde frågor och förde
ett givande samtal med föreläsarna.

Anna Bredström, fil. Dr,
2012-11-21 30
Linköpings Universitet. Per
Blanck- folkhälsoarbetare, fil.
mag i socialt arbete och många års
erfarenhet av folkhälsoarbete.

Alkohol på olika villkor.

I samband med Folknykterhetens vecka 2012 Kristina Berglund- fil dr lektor
2012-05-15 42
erbjöds ett eftermiddagsseminarium vid
och forskare vid psykologiska
Mötesplats Göteborg.
institutionen och Ulf Berggrendocent överläkare vid psykiatriska
kliniken, Kungälvs sjukhus. Per
Blanck pratade utifrån rubriken
”Unga män dricker mest och
riskerar mest – varför bryr vi oss
så lite?”

Nätverkslunch.

Under ett lunchmöte i Borås delade Per
Blanck med sig av sina erfarenheter och
kunskaper kring de genomförda
undersökningarna på gymnasieskolorna, dess
resultat och om hur vi kan gå vidare.

2011-11-09 7

Community Prevention of
Alcohol Problems: A Public
Health Approach.

Häpnadsväckande lunch.

Den förändrade
alkoholpolitiken och dess
framtida utmaningar.

Samtalslunch.

Alkoholpolitiskt Forum på
turné.
Samtalsforum.

Fredrik Spak axlade rollen som moderator
under seminariet där professor Harold Holder
förde ett intressant och spännande
resonemang kring området alkoholprevention
och knöt samman vetenskap och verklighet.
Här erbjöds ett lysande tillfälle att över en
lunch träffas och tala om gemensamma
nämnare inom ramen för våra olika
engagemang. Kristina Ljung medverkade och
informerade om pågående
missbruksutredningen.
I samband med föreningens 10-års jubileum
samt årsmöte bjöds man in till en dag med
tillbakablickar, föreläsningar och samtal
kring konsekvenserna av den förändrade
alkoholpolitiken, de senaste 10 åren.
Ulrika Ankargren informerade oss om den
nya ANDT- strategin vilket möjliggjorde för
en intressant diskussion kring dess
utmaningar men också dess luckor.
Fredrik Spak deltog på ett frukostmöte i
Uddevalla för att tala om Barnkonventionen.
Samtalsforum med lunch. Ett ypperligt
tillfälle för våra medlemmar att träffas för att
diskutera alkoholpolitik. Medlemmarna fick
också komma med idéer och förslag till
arbetsplanen för 2010.

Harold Holder - professor vid
2011-09-28 60
Prevention Research Center,
Barkley Kalifornien. Fredrik Spak
- med. Dr. och univ. lektor vid
avd för socialmedicin i Göteborg.
Kristina Ljung - sitter med i
2011-05-19 15
arbetsgruppen för
missbruksutredningen.

Ordförande Stefan Sanner, övriga 2011-04-04 40
deltagare i styrelsen Gabriel
Romanus, Håkan Leifman,
Susanna Odin och Fredrik Spak
samt politiker.
Ulrika Ankargren - Länsstyrelsen 2011-02-11 12
Västra Götaland.

Fredrik Spak - med. Dr. och univ. 2010-10-07 40
lektor vid avd. för socialmedicin
Göteborg.
Styrelsen och medlemmar.
2010-02-05 12

Alkohol och den sociala
hjärnan.

Samtalsforum.

Under rubriken Alkohol och den sociala
hjärnan arrangerades i april ett seminarium
och diskussion med en kunskapspanel.
Seminariet behandlade problemen kring hur
en tidig alkoholdebut påverkar mognaden av
den sociala, biologiska samt psykologiska
hjärnan?

Samtalsforum med lunch. Ett ypperligt
tillfälle för våra medlemmar att träffas för att
diskutera alkoholpolitik. Medlemmarna fick
också komma med idéer och förslag till
arbetsplanen för 2010.
Längre öppettider för krogar - Seminarium med föredrag och
Riskerar samhället att bidra till politikerdebatt om koppling mellan ökat
dolt missbruk och våld?
alkoholintag och ökat våld. Kvällen
avslutades med en politikerdebatt.
Föreningen fruktdrycker bidrog för minglet
innan seminariet startade.
Män och alkohol - en omöjlig Seminarium med föredrag och diskussion om
kombination.
alkoholdrickande. Män dricker dubbelt så
mycket som kvinnor och står för den största
skadegörelsen.

Elisabeth Punzi – doktorand vid 2010-04-06 25
psykologiska institutionen på
Göteborgs universitet. Ulf
Berggren – docent och överläkare
på Kungälvs sjukhus. Anette
Skårner – universitetslektor på
institutionen för socialtarbete,
Göteborgs universitet.
Styrelsen och medlemmar.
2010-02-05 12

Marianne Hallbert från Statens
2009-01-01 40
folkhälsoinstitut och Göran
Stenström från polisen.
Politikerna Dario Espiga (S),
Carina Liljesand (KD), Jonas
Ransgård (M) samt Marie Lindén
Generaldirektör Sarah Wamala på 2009-05-13 36
Statens Folkhälsoinstitut och Tom
Leissner - forskare och lektor på
Göteborgs Universitet.

ANT-sekretariatet sätter båten Seminarium med information och diskussion Martin Färnsten - kansliråd,
i sjön.
om regeringens nya ANT-sekretariat.
regeringens ANT-sekretariat.

2008-04-03 25

Binge Britain - Sweden next?

Att sälja eller att inte sälja?

Skål, ta mej fan! - Om barns
upplevelser av vuxnas
glädjeämnen.

Om spriten försvann - skulle
våld i nära relationer minska
då?
Tjäna pengar på sprit! - Om
alkoholens
samhällsekonomiska kostnader
i Sverige.

Seminarium om den alkoholpolitiska
utvecklingen i Storbritannien. En utveckling
som dominerats av ett extremt
ungdomsfylleri, både bland unga män och
kvinnor. Detta tillsammans med dygnet runt
öppethållande har givit fog för uttrycket,
combat zone, om vissa bartäta stadsdelar.
Seminarium om Systembolagets dubbla roll
samt om rapporten ”Vilka skulle
konsekvenserna bli omdetaljhandeln med
alkoholdrycker privatiserades i Sverige.”
Hur är det att vara barn i ett samhälle fyllt av
alkohol? Om barns behov av att kunna lita på
sin förälder - ett anknytningsteoretiskt
perspektiv. Med örat mot marken – en
vardagsreflektion.
Vad säger forskningen om sambandet mellan
alkohol och mäns våld mot kvinnor?
Föreläsning och samtal.

Martin Plant - sociolog och
2008-01-24 40
professor i Addiction Studies vid
University of the West of
England, Bristol.

SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig
alkohol- och drogforskning, presenterar en
rykande färsk undersökning om ekonomiska
effekter av alkoholkonsumtion, både i form
av negativa och positiva effekter på
samhället.

Johan Jarl - doktorand vid
2006-12-12 35
Hälsoekonomiska programmet
(HEP), Institutionen för kliniska
vetenskaper Malmö, Lunds
universitet. Jan-Åke Simonsson regionråd (S) och ledamot i
regionstyrelsen i Västra
Götalandsregionen.

Anitra Steen - Systembolagets
2007-10-04 60
VD, Per Blanck - bitr.forskare vid
Socialmedicin, Göteborgs
Universitet.
Lena Nyberg - barnombudsman, 2007-05-09 100
Anders Broberg - professor i
Klinisk psykologi, Kerstin
Sjöbratt - regionschef BRIS,
region Väst.
Gunnel Hensing - docent vid
2007-03-28 30
Socialmedicin, Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs Universitet.

Nya nationella handlingsplaner Karin Rågsjö, informationsekreterare på
för alkohol- och
Alkoholkommittén medverkade med
narkotikapolitiken 2006-2010. information om vad som planeras från
nationellt håll. Samtal och diskussion.
Alkohol- och
Hur implementerar vi effektiva alkohol- och
narkotikaprevention - från
narkotikapreventiva åtgärder och omsätter
pionjäranda till reguljär
dem i rutinmässig verksamhet? Vi tror inte
verksamhet.
att implementationen av det
alkohol/narkotika förebyggande arbetet
skiljer sig från hur vi implementerar inom
många andra folkhälsoområden.
Föreläsningar och diskussion.
Idrott & alkohol hör ihop?
Vilka krav på socialt ansvarstagande har vi
rätt att ställa på idrottsrörelsen? Idrottslig
fostran på gott och ont? Präglas idrotten av
alkoholkulturen eller är det tvärtom? Hur gör
man - det goda exemplet - finns det?
Alkoholrelaterad brottslighet - Hur omfattande är den alkoholrelaterade
ett växande problem.
brottsligheten och hur ser den ut? Hur arbetar
Polismyndigheten och Tullverket inom
området? Hur kan vi gemensamt motverka
handeln med illegal alkohol och annan
alkoholrelaterad brottslighet?
Pressetik i alkoholfrågan.
Vilken betydelse har massmedia för den
alkoholpolitiska utvecklingen? Vilket ansvar
har massmedia när det gäller att förmedla
fakta och debatt i alkoholfrågan?

Karin Rågsjö informationssekreterare,
Alkoholkommittén.

2006-04-05 25

Fredrik Spak - docent vid
Socialmedicinska avdelningen,
Sahlgrenska akademin. Christian
Jensen - lektor vid
Handelshögskolan i Göteborg,
Johan Jonsson - folkhälsochef,
Västra Götalandsregionen.

2006-01-18 55

Göran Patriksson - professor vid 2005-12-01 30
idrottshögskolan, Göteborgs
Universitet. Anette Gullbrandsson
- idrottspolitisk chef, VSIF
(Västsvenska Idrottsförbundet).
Anders Stolpe 2005-04-27 28
kriminalkommissarie,
Länskriminalpolisen i Göteborg.
Johan Falkman - nationell expert,
Tullverket i Göteborg.
Jacob Wennerberg - journalist vid 2005-03-16 28
Göteborgs Tidning. Margareta
William-Olsson - frilansjournalist.

Pest eller kolera? - historiskt
vägval för svensk
alkoholpolitik.

Vilka är bevisen för
alkoholens skyddande
effekter?
Alkohol - genusperspektiv lokal prevention.

Kent Härstedt, regeringens
alkoholinförselutredare, redovisar
utredningens hela förslag. Möjlighet till
frågor och diskussion. Synpunkterna har
redan varit många - nu är det din tur att tycka
till.
Redovisning
av resultaten från en metaanalys inom området alkoholens eventuella
skyddseffekter på hjärtat. En genomgång av
ett mycket stort antal studier inom området.

Kent Härstedt - regeringens
alkoholinförselutredare.

Seminariet handlade om ökningen av
alkoholkonsumtion och missbruk i olika
grupper samt om vikten av ett mer utvecklat
lokalt förebyggande arbete.

Fredrik Spak - med. Dr och univ. 2004-03-15 30
lektor vid avd för socialmedicin
Göteborg. Sven Andréasson alkoholläkare och docent i
folkhälsovetenskap.

Alkohol och graviditet - en vit Kvinnors drickande ökar och
zon som börjar bli grå?
konsumtionsmönstret har förändrats kraftigt
under de sista åren. För många är det inte
lika självklart att avstå från alkohol under
graviditeten som tidigare. Hur påverkar det
risken för fosterskador, hur kan vi förebygga
skador och hur ser samhällets resurser ur?

Anden i flaskan.

2005-02-01 45

Kaye M Fillmore - sociolog och 2004-10-11 18
verksam vid avdelningen för
social- och beteendevetenskap vid
University of California.

Agneta Österling - tidigare
2004-01-22 100
verksam vid Malmö Allmänna
Sjukhus (MAS), Viveka Sundelin docent och psykolog vid BUP i
Uppsala, koordinator för
socialstyrelsens projektgrupp för
utvärdering av vård, Eva Eriksson regionråd (fp).
och uppspårning av gravida
missbrukande kvinnor
Forskning presenteras om ungdomar, livsstil Philip Lalander - lektor i socialt 2003-01-01 60
och ungas förhållande till alkohol och andra arbete och verksam vi SoRAD.
droger.

Vi dricker mer alkohol.

Vilka effekter är att vänta och med vilka
åtgärder möter vi framtiden?

Lokal samverkan och
förebyggande arbete.

Om lokalt alkoholförebyggande arbete.

Reklam och marknadsföring
av alkoholprodukter.

Seminarium om alkoholindustrins metoder
för att nå nya konsumtionsgrupper.

Festivaler, öltält och
alkohollagen.

Varför talar kommunerna med dubbla
tungor?

Missbruksvården i Göteborg.

Information och samtal om den nya
missbruksorganisationen i Göteborg.
Hur riktas arbetet in på ungdomar och vilken
beredskap finns för nya missbruksmönster?
Vad görs konkret? Hur ser
samverkansformerna ut i regionen?

Drogförebyggande arbete i
Västra Götaland.

Debattartiklar har också
skrivits av styrelsen:

Håkan Leifman - forskare vid
2002-04-08 19
SoRAD, Stockholms Universitet.
Margita Björklund - kommunalråd
i Göteborg och Annelie Starck regionråd i Västra Götaland.
Harold Holder - senior forskare
200230
vid University of California i
Berkeley, USA.
Dag Rekve - seniorrådgivare vid 200220
Socialdepartementet i Oslo.
Jan Gunnarsson - socialnämndens 200218
ordförande i Uddevalla. Caterina
Fransceschi - Göteborg, Börje
Karlsson- alkoholhandläggare,
Länsstyrelsen.
2001-09-20 16
Kristina Jung - Stadskansliet.
2001Rustan Ekeroth programansvarig, Västra
Götalandsregionen. Ove Lundgren
-Summa
Kunskapskällar´n.
deltagare:

20

1203

"Alkohol på Stis center och i
Västra Götaland" 2012-0608, Stefan Sanner, Annika
Andersson, Hanna sandberg,
Fredrik Spak och Ann-Sofie
Hermansson.

