KONFERENS STOCKHOLM
3-4 MAJ 2022
#psykiatridagarna

PSYKIATRIDAGARNA 2022
Kunskap och nätverkande för dig som arbetar inom eller
nära psykiatrin
Samsjuklighet och samsjuklighetsutredningen – hur går vi vidare?
Hur kan vi bättre hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa?
Det senaste ur diskussionen om tvångsvård och rätten till
självbestämmande
Behöver vi riktlinjer och rekommendationer i den psykiatriska
vården?

Passa på!
Temadag 5 maj:
BEROENDE – ETT
PSYKIATRISKT
SYNDROM!

Hjälp för patienter som inte svarar på traditionell behandling
mot depression
Värdefulla personliga erfarenheter av psykisk ohälsa
Välj fritt mellan pass ur de två spåren:
Spår1: Depression, ångest, psykos och personlighetssyndrom
Spår 2: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

BLAND TALARNA:

Anders Printz
Moa Kindström Dahlin,
Samsjuklighetsutredningen
Uppsala universitet

Sofia Åkerman
Jurist, sjuksköterska och
författare

Morten Sager
Göteborgs universitet

Mikael Malm
SKR

Sven-Eric Alborn, Psykiatri Halland

Carl-Johan Ekman, Norra Stockholms Psykiatri

Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Regioner

Sven Bölte, Karolinska Institutet

Martin Färnsten, Översyn av vissa frågor gällande den
psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Mats Adler, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Robert Bodén, Akademiska Sjukhuset

Vera Nycander, Region Uppsala

Maria Unenge Hallerbäck, Svenska Föreningen för Barn- och
Ungdomspsykiatri

Lena Nilsson, Region Uppsala
Åsa Lindh, Karolinska Institutet

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

tfn: 08 587 662 00

TISDAG DEN 3 MAJ
08:30		

Registrering och morgonkaffe

09:00

Moderatorn inleder den första konferensdagen

PANELDISKUSSION

11:15		 Psykiatrisk tvångsvård

• Vilka är de stora utmaningarna för en rättssäker
tvångsvård?
• Vad menas egentligen med självbestämmanderätt?
• Hur långt ska det gå innan samhället ska gripa in och
vårda någon mot deras vilja?
• Hur påverkas förtroendet för, och tilliten till, vården av
tvångsåtgärder?
• Hur kan lagstiftningen anpassas för att stärka
rättssäkerheten för de som tvångsvårdas?
• Hur kan lagstiftningen anpassas för att stärka
barnrättsperspektivet?

Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut,
utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland

09:10		

Om utredningen ”Översyn av vissa frågor gällande
		
den psykiatriska tvångsvården och den
		
rättspsykiatriska vården”
• Om utredningen – vad är dess syfte, vad vill man
uppnå?
• Hur går arbetet hittills och vilka insikter har vi nått?
• Vilka påverkas främst utav de kommande förslagen?

Martin Färnsten, särskild utredare

Martin Färnsten, särskild utredare

Moa Kindström Dahlin, jur.dr. och universitetslektor i
offentlig rätt, Uppsala universitet

09:40 Varför är frågan om tvångsvård och frihets		
berövande så komplex?

Mikael Malm, handläggare, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)

• Om balansen mellan självbestämmande, integritet och
när samhället ska ta över ansvaret
Moa Kindström Dahlin, jur.dr. och universitetslektor i
offentlig rätt, Uppsala universitet

10:15		

Hur blir vi bättre på att hjälpa barn och unga med
		
psykisk ohälsa?

• Om barn och unga som faller mellan stolarna och
hamnar utanför systemet
• En alltmer aktuell fråga, inte minst inför 2022
• Hur kan vi täppa igen luckorna mellan BUP, SIS och
Socialtjänst?
• Vad kan du göra, beroende på var du arbetar –
Socialtjänst, primärvård eller specialistmottagning?
• Samverkan mellan Socialtjänst och BUP i praktiken – hur
kan vi bli bättre? Inte minst vad gäller insatser riktade
mot familjer – finns det goda exempel på effektiv
samverkan med goda resultat?

12:00		
13:00

Behöver vi riktlinjer och rekommendationer i den
		
psykiatriska vården?
• Nationella riktlinjer gällande psykisk ohälsa (från
Socialstyrelsen) finns för Depression och ångest;
Levnadsvanor; Missbruk och beroende; Schizofreni
• Vad är nyttan med centralt styrda rekommendationer
och riktlinjer för psykiatrisk vård?
• Hur ”giltiga” är de och i hur pass hög grad bör de följas?
• Praktisk evidens kontra klinisk evidens – vilka belägg
föreligger vid exakta behandlingsmodeller?
• Varför har vi en styrning som förordar dessa riktlinjer/
rekommendationer och vad är nyttan respektive
riskerna med detta?
Morten Sager, forskare på institutionen för filosofi,
lingvistik och vetenskapsteori, via CERA (Centrum för
forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och
beroende vid Göteborgs universitet)

Mikael Malm, handläggare, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)

10:45

Förmiddagskaffe och nätverkande

Lunch och nätverkande

14:30		

Eftermiddagskaffe och nätverkande

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

EFTERMIDDAGEN DELAS UPP I TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR – VÄLJ FRITT MELLAN PASSEN
SPÅR 2 – NEUROPSYKIATRISKA
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

SPÅR 1 – DEPRESSION, ÅNGEST, PSYKOS,
PERSONLIGHETSSYNDROM

15:00		

PASS 1A: Hur hjälper vi patienter som inte svarar
		
på traditionell behandling mot depression?

• Transkraniell magnetstimulering (rTMS): Nytt verktyg vid
svårbehandlad depression
• Ungefär hälften av patienterna som inte svarar på annan
behandling får symtomlindring
• Hur fungerar behandlingen och när är den ett
alternativ?
• Vem är behandlingen för?
• Vad åstadkommer behandlingen – vilka resultat ser vi?
Robert Bodén, överläkare på mottagningen för
hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

16:00

PASS 1B: Hur hjälper vi patienter som inte svarar
		
på traditionell behandling mot depression?

• Ketamin: Nya rön visar på snabba resultat och långvarig
effekt vid svår depression
• Vad vet vi om långtidseffekterna?
• Vilka biverkningar och risker finns?
• Framtidsutsikter för behandlingsformen och dess bidrag
till vår förståelse för depression
Carl-Johan Ekman, psykiater, Norra Stockholms
Psykiatri

17:00		 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00- Gemensamt nätverksmingel
18:00

15:00

PASS 2A: Nya riktlinjer på gång från Socialstyrelsen
		
gällande autism och ADHD
• Antalet autismdiagnoser har ökat dramatiskt under en
tioårsperiod – varför?
• Är ”diagnostisk substitution” en förklaring?
• Vad innebär de nya riktlinjerna? Vad är nytt? Vilka berörs?
• Vad är de nya riktlinjernas mål? – att främja
evidensbaserade och individuellt anpassade insatser
efter behov samt uppföljning av funktionsförmåga,
svårighetsgrad och den vanligt förekommande
psykiatriska samsjukligheten vid autism
• Att undvika under- och överdiagnostik vid autism – hur
säkerställer vi jämlik och patientsäker vård av barn och
unga?
• Vad säger Svenska föreningen för barn och
ungdomspsykiatri (SFBUP)
• Hur ska riktlinjerna implementeras i vården?
Maria Unenge Hallerbäck, överläkare och klinisk lektor
i psykiatri vid Region Värmland och Örebro universitet
samt vetenskaplig sekreterare i Svenska föreningen för
barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

16:00		 PASS 2B: Samsjuklighet hos personer med
		 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Självmedicinering eller ej – vad är att betrakta som
skadligt bruk?
• Beroende är en psykiatrisk diagnos – men vad innebär
det för individen och alla runtomkring?
• Varför används alkohol och andra droger?
• Vilka droger är vanligast, och hur påverkar de
möjligheterna till en funktionell vardag hos personer
med NPF?
• Vilka faktorer spelar in, varför är beroendeproblematiken
vanligen förekommande hos personer med NPF?
• Vad kan vi göra, hur kan vi hjälpa?
• Vilka insatser fungerar?
Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut,
utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri Halland

17:00		 Moderatorn avslutar den första konferensdagen
17:00- Gemensamt nätverksmingel
18:00

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

ONSDAG DEN 4 MAJ – TVÅ OLIKA SPÅRINDELNINGAR, VÄLJ FRITT MELLAN PASSEN
SPÅR 2 – NEUROPSYKIATRISKA
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

SPÅR 1 – DEPRESSION, ÅNGEST, PSYKOS,
PERSONLIGHETSSYNDROM

08:30

Morgonkaffe och nätverkande

09:00

PASS 1C: Om den nya klassificeringen ICD-11, fokus:
		
Personlighetssyndrom
• Ökat fokus på personlighetssyndrom i den nya
klassificeringen – vad innebär detta i praktiken?
• Hur påverkar ICD-11 den psykiatriska diagnostiken och
möjligheterna till effektiv behandling?
• Vad är förändrat mot ICD10 och DSM5?
• Bottnar systemet i ett förändrat synsätt på syndrom och
diagnoser Hur, varför?
• Hur relevanta är förändringarna för de olika
verksamhetsområdena inom regionalt respektive
kommunalt organiserad vård och omsorg?
• När kan vi förvänta oss en övergång till det nya
systemet?
• Fördelar och nackdelar med det nya systemet
Mats Adler, överläkare i psykiatri, Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge

10:00		

Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30

PASS 1D: Handläggning vid EIPS/Borderline med
		
förankring i ICD-11

• Nya behandlingsmetoder för EIPS/Borderline – vad är
nytt, hur skiljer de sig från tidigare behandlingsmetoder
och hur går de till?
• Hur ges patienten förbättrade möjligheter till effektiv
behandling?
• Vilka resultat har vi sett och vilka patienter kan förvänta
sig förbättrat stöd av behandlingen?
Mats Adler, överläkare i psykiatri, Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge

11:30		

08:30

Morgonkaffe och nätverkande

09:00

PASS 2C: Tidig intervention för barn med autism

• Vad innebär tidig intervention, och hur effektivt är det?
• Vilka vinningar kan man göra om man agerar ’tidigt’
– och vad är tidigt?
• Vilken evidens finns på området?
• Vad innebär tidig intervention i praktiken och hur kan
du verka för att fler ska kunna dra fördel av detta?
• Att komma igång – metoder och verktyg för lek och
kommunikation
Lena Nilsson, logoped, Region Uppsala
Vera Nycander, leg. psykolog, Region Uppsala

10:00		

Förmiddagskaffe och nätverkande

10:30		

PASS 2D: Funktionsbedömning vid neuropsykiatrisk
		
funktionsnedsättning
• Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa - ICF
• Hur kan vi bedöma funktion, oavsett diagnos? KIND:s
lösningar för implementering av ICF vid autism och
adhd
• Nytt på området – hur har metoder för
funktionsbedömning förändrats på senare tid?
• Vad är viktigt att tänka på?
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk
vetenskap, Karolinska Institutet

11:30		

Lunch och nätverkande

Lunch och nätverkande

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se
Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

Gemensam eftermiddag
12:30

Uppdatering om Kraftsamling för psykisk hälsa

• Vad har hänt sedan sist?
• Vilka resultat har satsningen gett och vilka resultat siktar
vi mot?
• Vilka initiativ har varit särskilt framgångsrika hittills? Vilka
initiativ behöver mer fokus?
• Koppling till samordnade insatser, nära vård?
• Hur påverkas Kraftsamlingen av de nya förslagen från
Samsjuklighetsutredningen? Har man varit tvungen att
tänka om, och kring vad?
• Hur kan vi öka tillgängligheten för de som behöver hjälp?
• Samhällsmobilisering för narkotikaprevention – vad ingår
i satsningen, vilka verksamheter berörs, och hur kan ”vi”
engagera oss?
• Hälsofrämjande digitalt liv
• Utökat anhörigstöd
• Stöd i arbetslivet

PANELDISKUSSION
14:30 Om samsjuklighet och utmaningar för den
		
psykiatriska vården
•
•
•
•
•

Hur bemöts kritik från remissinstanserna?
Vilken väg går debatten, vartåt pekar utvecklingen?
Antas de nya lagförslagen, och vad händer då?
Hur påverkas målgruppen av utredningens förslag?
Vad innebär förslagen för stödverksamheten i din
kommun?
• Hur kan samordnade insatser organiseras – hur påverkas
primärvård, specialistvård, socialpsykiatri?
• Hinder och utmaningar i utvecklingen mot nära vård
Ing-Marie Wieselgren, SKR
Anders Printz, Samsjuklighetsutredningen

Ing-Marie Wieselgren är läkare och specialist i psykiatri.
Hon arbetar på SKR med utvecklingsfrågor inom
psykiatriområdet samt är en av två psykiatrisamordnare i
Sverige.

13:15 		

Om den pågående Samsjuklighetsutredningen

• Vad betyder förslagen i praktiken för de olika
yrkesgrupperna inom psykiatrin och socialpsykiatrin?
• Om fortgående utredning enligt tilläggsdirektiv (lämna
förslag på en gemensam lagstiftning för personer
som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT)
• Kan dessa lagar integreras? Vartåt pekar insikterna
hittills? Vilka tänkbara hinder finns?
• Hur skulle detta påverka sättet vi arbetar med
psykiatrisk vård och omsorg? Var behövs mer resurser
och hur sker en eventuell omfördelning?

Under ledning av moderator Sven-Eric Alborn

15:10		

Anders Printz, särskild utredare, Samsjuklighetsutredningen

14:00		

Eftermiddagskaffe och nätverkande

Suicid och suicidprevention

• Depression i kombination med andra diagnoser, t ex
autism, ADHD, somatisk sjukdom, anpassningsstörning
• Rädsla att ”väcka den björn som sover” – hur bemöta
någon som är suicidal? Vilka frågor kan man ställa och
på vilket sätt?
• Vad kan man göra inom psykiatrin? Inom
socialpsykiatrin?
• Hur bemöter man barn till föräldrar som tagit sitt liv?
• Hur kan anhöriga som känner oro för närstående få
hjälp?
• Hur arbetar man med uppföljning?
Åsa Lindh, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri

15:50		

Ränder som bleknat – en personlig berättelse

• Om att utveckla och bli fri från självdestruktivitet
• Reflektioner kring friskt och sjukt: Vad är det? Vad för en
människa åt det ena eller andra hållet?
• Perspektiv på utvecklingen kring självskadebeteende i
Sverige över 20 års tid
• Att skapa förändringskraft av lidande och sorg
• Om vikten av att inte ge upp, ens om de allra svåraste
Sofia Åkerman är jurist, sjuksköterska och författare
till flera böcker om självskadebeteende – både
självbiografiska, samhällsgranskande och faktainriktade.
Hon är en av grundarna till föreningen SHEDO och
har under 20 års tid varit en tongivande debattör på
psykiatriområdet

16:50

Sammanfattande diskussion och frågestund

17:00

Moderatorn avslutar konferensen

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

TEMADAG 5 MAJ

BEROENDE – ETT PSYKIATRISKT SYNDROM!
En fördjupningsdag om samsjuklighet, samverkan och
integrerad vård och stöd vid beroendesyndrom. Under
dagen kommer det bland annat tas upp:
Samsjuklighet,beroende och annan psykiatrisk
problematik
Många av de med omfattande beroendeproblem
har olika former av psykisk ohälsa, som en följd av
missbruket eller p.g.a. livssituation, uppväxt eller
medfödd känslighet. För många av dessa kan, begränsade
vårdinsatser från primärvård med stöd av kommunens
behandlingsverksamheter, ge mycket goda resultat på
relativt kort tid.
Bara en mindre grupp har allvarligare psykiatrisk
problematik och/eller psykiska funktionshinder. Denna
mindre grupp är den, som såväl kommunernas som
psykiatrins beroendevård lägger ner mest tid Och resurser
på att hjälpa. Många har aldrig utretts med avseende
på psykiatri och funktionshinder. För att kunna erbjuda
realistiska mål och fungerande behandlings – och
stödinsatser krävs integrerad samverkan mellan vårdgivarna
inom psykiatri och kommuner (inklusive socialpsykiatri).
Förekomst
• Beroendeproblem inom olika psykiatriska grupper
• Psykiatrisk problematik och psykiska funktionshinder hos
personer med beroendeproblematik

Nya villkor för arbetet för
psykisk hälsa?
Den 3–4 maj är det dags för Psykiatridagarna 2022 – den
självklara mötesplatsen för dig som arbetar inom eller nära
psykiatrin. Under två fullspäckade dagar tar vi del av de
senaste uppdateringarna och forskningsrönen, diskuterar de
mest aktuella frågorna, och lyssnar till framstående experter
och praktiker som delar sina främsta erfarenheter inom en av
vår tids största utmaningar – den psykiska ohälsan.
Det är minst sagt spännande tider just nu, med stora
omställningar runt hörnet. Det tar vi fasta på i programmet
med högaktuellt innehåll på temat samsjuklighet respektive
psykiatrisk tvångsvård. Dessutom lyfter vi det senaste
inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar respektive
Depression, ångest och personlighetssyndrom, i varsitt spår,
där du som deltagare får välja mellan en rad intressanta och
aktuella föreläsningar.
Du får bland annat lyssna till:
• Anders Printz, regeringens särskilda utredare,
Samsjuklighetsutredningen
• Lena Nilsson, logoped, Hälsa och habilitering, Region
Uppsala
• Morten Sager, forskare på Centrum för forskning och
utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, vid
Göteborgs universitet

Behandling – stöd
• Rehabilitering – Habilitering
• Avgränsade behandlingsinsatser eller långvarigt stöd?

• Maria Unenge Hallerbäck, klinisk lektor i psykiatri,
Region Värmland

Olika mål för olika brukare – förbättring – tillfrisknande
• Brukarens eller vårdens mål
• Anpassning av åtgärder och mål efter förutsättningar och
skeden i en förändringsprocess
• Vad vill och förmår brukaren? Vad har vårdgivare för
ramar och resurser?

• Martin Färnsten, regeringens särskilda utredare, Översyn
av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården
och den rättspsykiatriska vården

Bedömning/utredning
• Beroendeproblemets omfattning, karaktär och
konsekvenser
• Aktuella kognitiva förmågor – grundläggande
funktionsnedsättningar?
• Personlighet och eventuella personlighetsstörningar
• Tillgång till fungerande socialt nätverk utanför
missbrukskretsar
• Behovet av stöd från brukarorganisationer
Integrerad öppen och sluten beroendevård
• Psykiatri, närsjukvård, socialtjänst, socialpsykiatri,
brukarorganisationer
• Gemensam bedömning, vårdplanering, behandling och
stöd
• Exempel på integrerad beroendevård i Region Halland
• Process och resultat
DAGEN LEDS AV:
Sven-Eric Alborn, Psykolog och psykoterapeut,
utvecklingsledare för beroendefrågor i Psykiatri
Halland. Har sedan 80-talet arbetat med
behandling, ledningsarbete, organisationsutveckling,
undervisning och handledning inom beroendeområdet.
För hålltider på temadagen, se www.psykiatridagarna.se

• Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk
vetenskap vid Karolinska Institutet

Kom även ihåg att boka in dig till den separata temadagen
om Beroende och psykiatrisk samsjuklighet, under ledning av
Sven-Eric Alborn från Psykiatri Halland.
Varmt välkommen!
Michael Linnell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: michael.linnell@insightevents.se

SPONSRING & UTSTÄLLNING
Är du intresserad av utställningsplats på
Psykiatridagarna 2022, kontakta:
Linda Forsberg
Sales Manager
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Anmäl dig på www.psykiatridagarna.se

Returadress: Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

PSYKIATRIDAGARNA 2022
TID, PLATS OCH PRIS

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

Konferens 3-4 maj 2022 i Stockholm

www.psykiatridagarna.se

Temadag 5 maj
OBS! Glöm inte att göra dina spårval

Tfn 08 598 870 00

PRISLISTA

Boka tidigt
lönar sig!

Konferens
Konferens + temadag
Endast dokumentation

E-post info@cku.se

Boka t.o.m 11/2

Boka t.o.m 19/4

6.490 kr
10.280 kr
2.390 kr

7.290 kr
11.580 kr
2.390 kr

Boka fr.o.m 20/4
7.690 kr
12.480 kr
2.390 kr

Medlemmar i SSR erhåller 10% i rabatt, uppge rabattkod SSR
Priserna är exklusive moms och inkluderar digital dokumentation, lunch och kaffe. Lokal bekräftas en månad innan konferensen via e-post och via vår
hemsida www.psykiatridagarna.se
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och bekräftas
via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före och 100% om
avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

KOMMANDE EVENT
Utredardagarna

28-29 september 2022

www.cku.se/utredardagarna

PsykoterapiMässan

4-5 oktober 2022

www.psykoterapimassan.se

Socionomdagarna

22-23 november 2022

www.socionomdagarna.se

SOCIALA MEDIER
Insight Events Sweden
Se vår hemsida www.insightevents.se
för LinkedIn grupper att gå med i!
Följ Insight Events på Twitter!
Ta del av senaste nytt och ställ frågor till oss!
@InsightEventsSE
#psykiatridagarna

OM CENTRUM FÖR KUNSKAPSUTVECKLING
Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa
konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom
framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt
skola och barnomsorg. Vi erbjuder dig som deltagare ny kunskap speciellt
anpassad för att utveckla dig, både i din yrkesroll och på det personliga
planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella
området förmedlar vi kunskap på ett informativt och inspirerande sätt.
Läs mer på: www.cku.se

10091

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte för Insight Events
Sweden och Insight Events Denmark i enlighet med Dataskyddsförordningen. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen kontakta Database
Manager, Insight Events Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@insightevents.se • Personuppgiftsansvarig är Insight Events Sweden.

