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.

Datum och tid
➢

Tisdag 2 oktober 2018, kl. 13.00-16.30
Anmäl dig till den 2 oktober på Länsstyrelsen webbplats

➢

Fredag 12 oktober 2018, kl. 9.00-12.30
Anmäl dig till den 12 oktober på Länsstyrelsens webbplats

Anmälan
Anmäl dig via länkarna ovan senast 25 september.
Utbildningsdagen är kostnadsfri.

Plats
Länsstyrelsens Hörsal, Stora Badhusgatan 2b Göteborg

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter.
GRs kommunernas personal inom socialtjänstens olika delar, IFO, vuxenenhet för
missbruk, försörjningsstöd samt budget- och skuldrådgivning.

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.

Frågor
Ulrika Ankargren, Länssamordnare ANDTS Länsstyrelsen i Västra Götaland
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se tfn. 010-224 4535

Länsstyrelsen satsar på klimatsmart mat, med andra ord vegetariskt, ekologiskt och
närproducerat i första hand. Vi är också kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Program
•

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

FIKA
•

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

Länsstyrelsen satsar på klimatsmart mat, med andra ord vegetariskt, ekologiskt och
närproducerat i första hand. Vi är också kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

