INBJUDAN

Vilseledd och lurad
- vad gör jag nu?
Förra året polisanmäldes 200 000 bedrägerier och vem som helst, oavsett ålder, kan
bli lurad. Men för äldre kan de psykiska och
sociala konsekvenserna bli långvariga.
Att äldre är en särskilt utsatt grupp när det
gäller brott och bedrägerier är väl känt. Men
vad kan och ska man göra när det väl har
inträffat? Hur kan man återuppbygga förtroendet hos den som drabbats? Och vad kan
den enskilde äldre, eller dennes anhöriga,
göra för att förebygga risken att utsättas för
brott och bedrägerier?
Dessa frågeställningar belyser vi under en
seminariedag där vi bland annat får lyssna
till Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.
Artur Ringart, erfaren journalist och själv
senior, lotsar oss med van hand genom
dagen.

Välkommen!

Måndag 22 oktober 2018
Tid: 9:00 - 16:00
(insläpp och registrering
från 8:30)
Plats: SEB Arenastaden
Stjärntorget 4, Solna
(intill Mall of Scandinavia/Solna
Station)
Vi bjuder på en lättare
lunchsmörgås samt fika.
Klicka här för att anmäla dig >>
Anmälan sker i samarbete med SEB.
Seminariet är kostnadsfritt. Antalet
platser är begränsat och först till kvarn
gäller. Om du får förhinder ber vi att
du avanmäler dig så att vi kan erbjuda
din plats till någon annan. Länk för
avanmälan finns i bekräftelsen.

SEMINARIEPROGRAM
REGISTRERING ÖPPNAR 8:30
SEMINARIESTART 9:00

Välkomstord
Mats Tostendahl, chef division Företag och privatkunder, SEB
Seminariestart
Artur Ringart, moderator
Trygghetskommissionen
Fredrik Reinfeldt, Ordförande
Lägesbild - gärningspersoner och brottens konsekvenser
Håkan Carlsson, chef för Polisens Circa-grupp

MINGELFIKA 10:30-11:00
Vad är Social enineering och hur kan äldre drabbas?
Björn Seeth, Polisens nationella bedrägericentrum
Behöver jag vara rädd för den digitala tekniken?
Jan Olsson, Polisens nationella bedrägericentrum

LUNCH 12:20 - 13:20
Går det att försäkra sig mot bedrägerier?
Anna-Karin Baltzari Danfors, Konsumenternas försäkringsbyrå
Stöd till vittnen och drabbade
Monica Klitten, Brottsofferjouren
Malin Bengtsson, Stockholms Tingsrätt och Svea Hovrätt

MINGELFIKA 14:40-15:00
Hur kan vi stötta äldre som utsatts för brott och bedrägerier?
Samtal mellan medverkande organisationers ordföranden och inbjudna gäster
Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren, Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Christina Tallberg, PRO
Sammanfattning av dagen samt utlottning av fina priser bland inlämnade
utvärderingar.
Artur Ringart, moderator

SEMINARIEAVSLUT 16:00

