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Konferensinbjudan

Stiftelsen mot alkoholoch narkotikamissbruk

Spel om pengar
Hur kan spelproblem förebyggas?
Vilka behandlingsmetoder bör användas vid spelberoende?
Vad görs på regional och lokal nivå?
Hur kan barn och unga skyddas mot skadliga effekter av spel om pengar?
28 september kl 09.00-16.00
Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och
hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även
har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga
spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som

Tid: Onsdagen den
28 september 2022
kl.09.00 – 16.00

suicid.
Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller

Kostnad: 1250:- + moms per person,

problem med spel om pengar. Det gäller både förebyggande arbete och att

5000:- + moms för fem personer från

stöd och behandlingsinsatser. Barn och unga ska särskilt uppmärksammas,

samma arbetsplats som anmäls av en

både utifrån eget spelande och utifrån att vara anhöriga till föräldrar som har
spelproblem. Spel om pengar integreras även allt mer i ANDTS-arbetet, till

person, 1000:-+moms för medlemmar i
RFMA, så ange om du är det.

exempel i regeringens ANDTS-strategi för 2022-2025. Covid-19 pandemin
kan ha påverkat möjligheterna för kommuner och regioner att utveckla sina

Anmälan till konferensen med namn,

insatser inom området.

arbetsplats, organisationsnummer och
giltig referens, datum för konferensen
och om deltagande ska ske fysiskt eller

Konferensen är uppdelat i tre delar:

digitalt görs senast den 21 september via

1) En beskrivning av spelproblem och ansvaret på lokal,
regional och nationell nivå

e-post till konferens@rfma.se.
Om du anmäler fem personer från

2) Verktyg och stöd för regionalt och lokalt arbete

samma arbetsplats måste alla

3) Exempel på hur kommuner och regioner arbetat med

e-postadresser anges. OBS! Anmälan är
bindande, men skulle du få förhinder kan

frågan.

du anmäla en kollega.

Konferensen sänds digitalt på Zoom och fysiskt i ABFs lokaler på Sveavägen
41 i Stockholm. En länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälnings-

Avgiften kommer att faktureras i

dagen till dem som anmält att de vill delta digitalt. Den sista
anmälningsdagen är den 21 september 2022.

Välkomna!

samband med att du anmäler dig.
Konferensen genomförs av Stiftelsen
RFMA. Frågor om konferensen kan
göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679
53 00 eller via e-post till
maria.laag@gmail.com.

KONFERENSPROGRAM
09.00

INLEDNING
Gunborg Brännström, ordförande i stiftelsen RFMA

BESKRIVNING AV SPELPROBLEM
09.05

Omfattning av spelproblem
Jessika Spångberg,utredare Folkhälsomyndigheten

09.35

Spelbolagens ansvar - omsorgsplikt
Maria Vinberg, utredare Spelinspektionen

09.55

Kriminalitet, beroende, suicid och spel
Anders Håkansson, professor, Lundsuniversitet

10.25
10.35

Paus
Ekonomiska problem och spel
Amanda Vargensten, kommunikatör Kronofogden

HJÄLPMEDEL OCH STÖD
11.05

Spelpaus - Självavstängningsverktyg
Kristina Antman, samordnare Spelinspektionen

11.35

Stödlinjen - stöd till personer med spelproblem och anhöriga
Håkan Wall, Stödlinjen

12.05
12.45

Lunch
Konsekvenser för anhöriga och stöd till dem
Anders Nilsson, psykolog, PhD, KI

13.15

Tidig upptäckt och behandling vid spelproblem
Olof Molander, PhD, KI

13.45

Att söka hjälp för spelproblem
Eva Samuelsson, Stockholms universitet

14.00

Hur kan stödet och behandlingen förbättras
Daniel Harre, Spelberoendes förening

14.15

Att behandla personer med spelproblem inom socialtjänst och hälsooch sjukvård
Viktor Månsson, psykolog, KI

14.45

Paus
EXEMPEL PÅ HUR KOMMUNER OCH REGIONER ARBETAT

14.55

Det lokala och regionala förebyggande arbetet - vad visar
länsrapporten?
Ulrika Owen, utredare Folkhälsomyndigheten

15.25

Ett stöd till föräldrar om Spel om pengar
Maribel Basualdo Raneskog, Länsstyrelsen Västra Götaland

16.00

UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING

