Inbjudan
från GR

Introduktionsdag ”Spelberoende”

Upptäck och ge akuta insatser
vid problem med spel om pengar

D

enna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om
pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem,
samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser.
Under dagen kommer bland annat följande att gås igenom:
- Vad innebär problem med spel om pengar? Hur vanligt är det i samhället och i olika
verksamheter?
- Hur kan problemspelande vidmakthållas utifrån ett biologiskt och psykologiskt
perspektiv och vad resulterar det i för sociala konsekvenser?
- Hur upptäcker vi problemspelande och bemöter spelare?
- Vilka rådgivande, psykopedagogiska och akuta insatser är effektiva vid spelproblem?
- Vad är likheterna och skillnaderna mellan Hasardspelsyndrom och andra missbruk och
beroenden? Vilka andra samsjukliga tillstånd är vanliga?
- Hur fungerar behandling? Vilka andra insatser kan behövas?
Målgrupp: Alla som i sitt yrkesutövande träffar på personer med spelproblem.

Onsdag 14 mars 2018. Se baksida för mer information och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Bakgrund

Föreläsare

Cirka 135 000 personer i Sverige beräknas ha
spelproblem och ungefär 171 000 personer bor
tillsammans med någon som har spelproblem,
varav 82 000 barn. Problem med spel om pengar
förknippas med nedsatt psykisk och fysisk hälsa
och allvarliga ekonomiska problem för såväl den
som spelar som för dess anhöriga.

Viktor Månsson och Olof Molander,
båda leg. psykologer vid Centrum för
psykiatriforskning och doktorander vid
Karolinska institutet, båda verksamma
inom forskning kring upptäckt och
behandling av spelberoende.

Trots att spelproblem är vanligt förekommande
bland klienter och patienter inom socialtjänst
och sjukvård, så är det få spelare som
söker hjälp. Spelproblem kan vara svåra
att upptäcka då de inte ”syns på utsidan”.
Den kliniska diagnosen för spel om pengar
(Hasardspelsyndrom) har nyligen ändrats och
klassas nu som en beroendeproblematik, jämte
övriga substansberoenden. Efter januari 2018
likställs spel om pengar med missbruk av alkohol
och droger i socialtjänstlagen och individer och
deras anhöriga ska erbjudas hjälp på samma
villkor som vid andra missbruk.

Tid och plats

Onsdag 14 mars 2018 kl 9–16 i Göteborg.
Lokal meddelas i bekräftelse som skickas ut
ca 2 veckor innan utbildningen.

Avgift

750 kr exkl moms för medlemskommuner i
Göteborgsregionens kommunalförbund.
895 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår fika och lunch.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag är 21 februari 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.

Folkhälsomyndigheten, Tabellsammanställning. Swelogs
prevalensstudie, 2015.

Upplysningar

Susanne Ericsson, GR, tel. 031-335 51 31
susanne.ericsson@grkom.se.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

