Spelreklam i fokus
MÅNDAG 15 APRIL 2019 KL 13.00–16.30
FOLKETS HUS I GÖTEBORG

Omregleringen på den svenska spelmarknaden har inneburit att 69 spel
bolag hittills ansökt om och fått licens för att bedriva spel. I villkoren ställs
bland annat krav på måttfullhet i marknadsföringen, vilket uppmärksam
mats i den allmänna debatten. Civilminister Ardalan Shekarabi har nyligen
tagit initiativ till samtal med spelbranschen och krävt en förändring. I annat
fall väntar en skärpt lagstiftning.
Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso
och sjukvård och idéburna organisationer.

Spelreklam i fokus
DAGENS INNEHÅLL
13.00 Inledning
Lennart Rådenmark, Länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Västra Götalands län
13.10 Vad vet vi om spelreklamens påverkan? En forskningsöversikt
Per Binde, docent och spelforskare, Göteborgs universitet.
P. Binde är docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet. Han har forskat om spel om
pengar de senaste 18 åren, marknadsföringen är ett av hans specialområden. P. Binde har
också varit engagerad i spelregering, bland annat som medlem av Lotteriinspektionens styrelse.
Han har sedan 2007 på olika sätt varit involverad i Folkhälsomyndighetens befolkningsstudier
om spel och spelproblem.
14.00 Fikapaus
14.30 Innehåll i svensk spelreklam före lagändringen – och vad vet vi om reklamens påverkan?
Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin med inriktning på spelbero
ende. Anders är forskargruppsledare vid Beroendecentrum i Malmö och Lunds universitet, och
dessutom överläkare för Beroendecentrums spelberoendemottagning i Malmö. Spelforskningen
i Anders forskargrupp fokuserar på förebyggande insatser, tidiga tecken och särskilda riskgrup
per avseende spel om pengar, men också på behandling, samsjuklighet och sekundärpreven
tion vid spelberoende.
15.15 Panelsamtal
Medverkande: Jimmy Nilsson från Spelberoendes förening och Kristina Wennerstrand,
Spelberoendeteamet Göteborg.
15.40 Måttfull marknadsföring?
Andreas Prochazka, enhetschef på Konsumentverket i Karlstad
16.30 Avslutning

TID OCH PLATS
Måndag 15 april 2019 kl. 13.00–16.30.
Kongressalen, Folkets hus, Järntorget, Göteborg
AVGIFT
200 kr exkl moms. I priset ingår fika.
UPPLYSNINGAR
Innehåll: Yvonne Witzöe, GR,
yvonne.witzoe@goteborgsregionen.se
Praktiska frågor: Susanne Vannerberg, GR,
tel. 031335 51 31
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag är 1 april 2019
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.
INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter
i GR:s administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

