
Kunskapshöjande dag om spel

DATUM  Tisdagen den 13 november 2018

TID   kl 8.30– 15.00 

PLATS   Safi ren, Katrineholm  >> hi  a

MÅLGRUPP  Du som arbetar inom kommun eller lands  ng och i di   arbete möter  
  personer med spelberoendeproblema  k eller som riskerar a   få spel-
  problem. Du som arbetar med preven  on eller är ak  v i en spelberoende-
  förening eller en anhörigförening.

Från 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL) som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende 
spelmissbruk. Länsstyrelserna ska ge stöd  ll kommuner och lands  ng för deras utökade 
ansvar för problem med spel om pengar. Tillsammans erbjuder vi nu dig som i din tjänst 
arbetar med spelmissbruk eller med a   förebygga spelmissbruk en utbildningsdag för a   
öka kunskapen om spelmissbruk. 

Vad är spelproblem? Spelproblem är de nega  va sociala, ekonomiska och hälsomässiga konse-
kvenserna av spel om pengar. Det kan vara allt från enstaka nega  va konsekvenser för spelaren 
 ll e   kliniskt beroende. O  a lägger personer med spelproblem ner mycket  d och pengar på 

si   spelande, något som påverkar både närstående och samhället i stort.

Ungefär 2 procent (134 000 personer) av befolkningen har spelproblem och för cirka 31 000 är 
spelproblemen allvarliga

ANMÄLAN
Ak  viteten är kostnadsfri, men anmälan bindande. Outny  jad plats debiteras med 500 kr, 
fi ka ingår men inte lunch. Anmäl dig senast 22/11 via >>formuläret på www.fou.sormland.se 

KONTAKTPERSONER
Elin.schelin@lansstyrelsen.se

Karin.dahlqvist.claesson@dll.se

Elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
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https://www.google.se/maps/dir/59.367424,16.50688/safiren+katrineholm/@59.1809939,16.1327288,10z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x465eb79360226aa3:0xd3d428c93d877d9b!2m2!1d16.2044547!2d58.9929957


Kunskapshöjande dag om spel

PROGRAM
08.30  Registrering

09.00  Inledning 
09.10  Uppmärksamma, utreda och behandla spelmissbruk och   
  spelberoende – Vad säger lags   ningen och hur kan Social-
  tjänsten och hälso- och sjukvården ge stöd och hjälp  ll per 
  soner med spelmissbruk och spelberoende.
  Chris  na Högblom, Socialstyrelsen 

09.55  Kunskapsstöd för a   förebygga spelproblem 
  Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten

10.50  Bensträckare

11.00  Spel om pengar – diagnos  k och behandling
  Anders Håkansson, specialistläkare, professor
  Beroendecentrum Malmö

11.50  Lunch – på egen hand

12.50  Behandlingssamarbete i Eskilstuna mellan kommun och   
  lands  ng
  Ann Larsson psykiatrisjuksköterska Beroendecentrum, Staff an   
  Lundvall socionom/samtalsbehandlare Beroendemo  aningen Vägen

13.40  Bensträckare

13.50  Egna erfarenheter av spelberoende
  Fredrik Andersson, Spelberoendegruppen

14.50  Dagen avrundas

15.00  Avslutning med fi ka

 

18
09

17

www.fou.sormland.se


