
INBJUDAN TILL WEBBINARIUM -  

BEDRÄGERIER MOT ÄLDRE

Välkommen till detta webbinarium där du får möta Lotta Mauritzon, brottsförebyggare 
och Nationell samordnare vid Nationellt bedrägericentrum. 

Under första halvåret 2022 anmäldes 12 388 bedrägeribrott mot personer över 65 år. Att ha kunskap om 
vad du kan utsättas för och hur du kan agera om du hamnar i en sådan situation minskar risken för att bli 
lurad. Det finns många olika slags bedrägerier och tillvägagångssätten hos bedragarna förändras också.

Lotta Mauritzon kommer bland annat att berätta om:
• Olika typer av bedrägerier och ser man något som sticker ut just nu?
• Vågar du handla på nätet?
• Hur kan du skydda dig mot bedrägerier?
• Vad gör du om du misstänker att du blivit drabbad av ett bedrägeri eller bedrägeriförsök?
Webbinariet avslutas med att vi lyfter era frågor. Därefter visar vi materialet Försök inte lura mig.

Har du någon fråga om bedrägerier som du vill att vi lyfter i detta webbinarium? 
Skicka den med e-post till ellinor.lundstrom@spfseniorerna.se, senast 3 februari. 

Medverkande
Lotta Mauritzon, brottsförebyggare och Nationell samordnare vid Nationellt bedrägerrum
Veronica Sjölin, marknadschef
Ellinor Lundström, digitaliseringsstrateg

Datum & tid
Tisdag 7 februari klockan 10.00–11.00. Du kan logga in från klockan 9.30.

Digitalt möte
Mötet genomförs som ett webbinarium på Zoom. För att delta behöver du en dator, läsplatta eller en 
smart telefon med internetuppkoppling. I ett webbinarium kan du inte använda din mikrofon eller kamera. 

Anmälan och registrering
Du anmäler och registrerar dig via följande länk: Anmäl dig här

Gör så här:
Klicka på länken ovan och registrera dig. Efter registrering får du ett bekräftelsemejl (confirmation) med 
en länk till den e-post du registrerat. Använd den länken för att ansluta till webbinariet den 7 februari 
genom att klicka på JOIN.

För frågor: mejla info@spfseniorerna.se eller ring 08- 692 32 50.

Varmt välkommen med din anmälan!
Ellinor Lundström, digitaliseringsstrateg

Mauritzon

https://spfseniorerna-se.zoom.us/webinar/register/WN_WMWE0irYSrahqWWAn8vmYA

