NÄR SPELANDET BLIR ETT PROBLEM
- ett halvdagsseminarium om spel om pengar
De flesta i Sverige har någon gång spelat om pengar, exempelvis
lotterier, sportspel eller online-kasino. För de flesta går det bra men
vissa utvecklar ett problemspelande. Du som i ditt arbete möter
människor har en viktig roll i att tidigt upptäcka om en person verkar
utveckla ett problematiskt spelande. Ju tidigare samhället hittar och
ger stöd till dessa kan desto fler slippa det lidande och de katastrofala
konsekvenser som ett problemspelande kan leda till.
Vi hoppas därför att du vill ta chansen att lära dig mer om vad spel
om pengar är, hur spelproblem kan upptäckas och vart man kan
hänvisa vidare.
För att nå så många verksamheter i Skåne som möjligt arrangeras fyra
identiska halvdagsseminarier på olika orter (Malmö, Ystad,
Kristianstad och Helsingborg). Välj den som passar dig bäst och
kontrollera att du anmäler dig till rätt ort.
Målgrupper: Personal inom hälso- och sjukvården (exempelvis
ungdomsmottagningar, psykiatrin, Mariamottagningar), personal
inom socialtjänsten (exempelvis försörjningsstöd, missbruk),
personal inom skolan, kriminalvården eller polisen samt ideella
organisationer och andra som möter människor i sin yrkesutövning.

PRAKTISK INFORMATION
Anmäl dig genom att klicka på den ort
som du vill gå på och fyll i uppgfiterna
eller via www.lansstyrelsen.se/skane
under kommande händelser.
Malmö 30 januari, 9.00 – 12.00
Ystad 5 februari, 9.00-12.00
Kristianstad 7 februari, 9.00-12.00
Helsingborg 11 februari 9.00-12.00
Seminariet är kostnadsfritt. Kommer du
inte debiteras en avgift på 500 kronor.
Begränsat antal platser.
Frågor?
Kontakta Eva-Lena Julin Rydbo
eva-lena.julin.rydbo@lansstyrelsen.se
010 – 224 15 29

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Lunds Universitet, Skåneidrotten,
Spelberoendes förening, Kommunförbundet Skåne och Öppenvårdshuset Gustav i Malmö Stad.
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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PROGRAM
08.30-09.00

Fika

09.00-09.15

Inledning

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna.
09.15-10.00

Spelets baksida

Berättelser från spelberoende, anhöriga och behandlingspersonal.
Madeleine Tügel och Mikael Forsberg, Spelberoendes förening Malmö
10.00-10.15

Paus och mingel

10.15-11.00

Vad är spelproblem?

Anders Håkansson, överläkare på spelberoendemottagningen i Region Skåne
och professor i spelberoende vid Lunds universitet. Anders kommer att
prata om hur spel om pengar ser ut hos barn, ungdomar och vuxna, men
också vilka ohälsofaktorer och andra riskbeteenden som ökar risken för
problematiskt spel om pengar.
11.00-11.50

Vilket stöd erbjuds?
Öppenvårdshuset Gustav i Malmö berättar om hur de arbetar i mötet med
personer med spelrelaterade problem. Även anhöriga kan få stöd. Det
kommer också att presenteras var stödet finns lokalt på respektive ort.

11.50-12.00

Avslutning
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