RFMA inbjuder till konferens om
”Spel och spelmissbruk”
Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och
behandlingsmetoder
Spel och spelberoende har stora likheter med de problem som uppstår till följd av drogmissbruk. Spelandet kan därför både förorsaka och förvärra sociala och psykiska problem hos
såväl den enskilde som hos familj och övrig omgivning. Det samhälleliga ansvaret för att ta
sig an spelproblemen har tidigare varit oklara och därför har skillnaderna i behandlingsinsatser och behandlingsambitioner vara stora. Från och med den 1 januari 2018 stärks
emellertid den enskildes rättigheter och möjligheter att få hjälp vid problem med spel om
pengar genom att ansvaret för att bistå och hjälpa den enskilde läggs in i socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk jämställs således med drogmissbruk. Socialtjänsten
och hälso- och sjukvården får därigenom ansvar för att aktivt motarbeta missbruk av spel om
pengar bland barn och unga samt uppmärksamma spelmissbruk som förekommer i den miljö
som barn och unga vistas i.
Med denna konferens vill RFMA beskriva drivkrafter bakom spel och spelmissbruk, förekomsten av ärftlighetsfaktorer när det gäller spelmissbruk och varför vissa hamnar i ett
okontrollerat spelande. Belysning av detta ges bl.a. av Stödlinjen. På konferensen kommer
också att redovisas och diskuteras verksamma metoder för behandling av spelmissbruket. En
central del av konferensen kommer självfallet att handla om Socialstyrelsens nya riktlinjer
och vad de kan innebära för kommunernas och landstingens missbruksarbete.

Tid: Fredagen den 23 mars 2018
Plats: ABF huset i Stockholm
Lokal: Z salen
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 19 mars via epost till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Konferensavgiften är 750 kronor och i den ingår såväl för- som eftermiddagskaffe. Avgiften
kommer att faktureras. Anmälan är bindande.
Frågor om konferensen kan ställas till Tore Karlsson på tfn. 070 – 556 18 60 eller via e-post
till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
RFMA är inte momspliktigt
Besök gärna RFMA:s hemsida www.rfma.se där vi informerar om vår verksamhet.

Välkomna

Stefan Borg
Ordförande i RFMA

KONFERENSPROGRAM
Fredagen den 23 mars år 2018, ABF huset, Sveavägen 41, Z salen

KL. 08:30 – 09:00 Kaffe
Kl. 09:00 – 09:05

Inledning
Stefan Borg, ordförande RFMA, tidigare verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm.

Kl. 09:10 – 09:50

Drivkrafter bakom spel och spelmissbruk – flykt,
spänning och förhoppningar.
Jakob Jonsson, leg. psykolog, Sustainable Interaction,
Stockholm

Kl. 09:50 – 10:05

Paus

Kl. 10:05 – 10:40

Spelandets förändring över tid och vilka får problem
med spel - regionala, åldersmässiga och sociala
skillnader när det gäller spel och spelmissbruk.
Ulla Romild, utredare, Folkhälsomyndigheten.

Kl. 10:40 – 11:20

Hur definieras spelberoende och vilka psykiatriska
problem kan ligga bakom spelmissbruk och spelberoende? Hur ser sambandet ut mellan spelberoende och samsjuklighet samt vilka behandlingar
är verkningsfulla.
Anders Håkansson, professor, Lunds universitet.

Kl.11:20 – 11:40

Det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen vad
gäller vård och behandling av spelmissbruk och
spelberoende samt det förändrade ansvaret för vård
och behandling av spelmissbruk och spelberoende.
Stefan Borg, presentation ovan.

Kl. 11:40 – 12:15

Presentation av ny manual för motiverande samtal
Erik Knifström, beteendeterapeut och Mi konsult, Malmö

Kl. 12:15 – 13:15

Lunch

Kl. 13:15 – 14:25

Paneldiskussion om behandlingsmetoder för att
komma tillrätta med spelberoende och spelmissbruk
Samtalsledare: Anders Håkansson, presentation ovan
Deltagare:Lisa Runefors, Stödlinjen
Jakob Jonsson, presentation ovan, Internetbehandl.
HenrikJosephson, Karolinska inst., Mi samtal
Saber Mehdizadeh, Botkyrka kommun, Anhörigas roll
Eva Karin Ottoson, KBT, Uppsala kommun
Tommy Strömstedt, 12 stegsbehandl. i självhjälpsgrupp
Anders Håkansson, läkemedelsbehandling

Kl. 14:25 – 14:45

Paus

Kl. 14:45 – 15:05

Behandlingsutbud och samverkan – möjligheterna till
stöd och behandling för spelproblem och spelmissbruk.
Redovisning av SoRAD:s kartläggning.
David Forsström, fil.dr och forskare eller Eva Samuelsson
fil. dr. och forskare, Centrum för socialvetenskaplig
alkohol- och drogforskning – SoRAD, Stockholm.

Kl. 15:05 – 15:40

Hur ska huvudmännen hantera den nya ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän.
Mikael Malm, handläggare, Sveriges
Kommuner och Landsting.

Kl. 15:40 - 15:45

Avslutning

