En basutbildning om spelproblem
Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller
problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka,
relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är
vanliga tecken. Från och med 2018 har kommuner och landsting/regioner fått
ett tydligare ansvar för att förebygga spelproblem samt erbjuda råd, stöd och
behandling.

Tid
Tisdagen den 28 maj 2019 klockan: 10.00-15.30 (kaffe från 09.30)

Plats
Skövde Kulturfabrik, Rådmansgatan, Skövde.

Hemsida
https://www.skovde.se/kultur-fritid/kultur/kulturfabriken/
Hitta
https://goo.gl/maps/8V5sXud2nG12

Målgrupp
Chefer och personal inom hälso- och sjukvården, Chefer och personal inom
socialtjänstens olika delar, IFO, vuxenenhet för missbruk, försörjningsstöd, budgetoch skuldrådgivning samt andra som arbetar med att förebygga spelproblem i
Skaraborgs kommuner.

Huvudföreläsare
Tommy Augustsson har arbetat länge med spelproblematik. Han är tidigare chef för
Spelberoendeteamet i Göteborg där han för tio år sedan var med och byggde upp
verksamheten. Han har även drivit utvecklings- och forskningsprojekt inom spel. Ni
kommer att få ta del av ett utbildningspaket som Tommy tagit fram med fokus på
den nya lagen, att upptäcka och utreda spelproblem samt stöd och behandling.

Upplägg
Programmet är uppdelat i två delar för att ge möjlighet för chefer att delta under
första passet för att tillgodogöra sig en övergripande kunskap om spelproblem. Den
andra delen är det mer fokus på den kliniska verksamheten, behandlingsmetoder och
screening. Självklart är alla välkomna att delta under båda passen!

Program
Del 1 kl. 10.00-12.00 (kaffe från 09.30)
•
•
•
•
•

Inledning – Länsstyrelsen
Kort introduktion om spelproblem – Tommy Augustsson
Hälso- och sjukvårdens arbete med personer med spelproblem och ny
mottagning för specialiserad behandling av spelberoende – Västra
Götalandsregionen
Spelproblem, spelberoende och spelmissbruk – Tommy Augustsson
Spelberoendes förening – Patrik Axelsson

Lunch 12.00-13.00 för deltagare som deltar både för- och eftermiddag.
Del 2 kl. 13.00-15.30
•

Screening och behandlingsmetoder varvas med berättelse från verkliga livet
– Tommy och Patrik

Anmälan
Anmälan https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/
Sista anmälningsdag: 190525.
Utbildningsdagen är kostnadsfri.
Kaffe ingår och finns från 09.30.
Lunch ingår för deltagare som deltar både för- och eftermiddag.

Frågor
Kerstin Söderlund, utvecklingsledare psykiatri/missbruk funktionsnedsättning,
Skaraborgs kommunalförbund, kerstin.soderlund@skaraborg.se tfn. 0500 – 49 72 16
Lennart Rådenmark, Länssamordnare ANDTS Länsstyrelsen i Västra Götaland
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se tfn. 010-224 4529, mobil 073-660 52 89

