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Förkortningar
CPF

Centrum för Psykiatriforskning

DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

KBT

Kognitiv beteendeterapi

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

MI

Motivational Interviewing – Motiverande samtal

NODS

NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems

PGSI

Problem Gambling Severity Index

REGAPS

Responding to and Reducing Gambling Problem Studies

SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SIP

Samordnad individuell plan

SOGS

South Oaks Gambling Screen

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SOU

Statens offentliga utredningar

Swelogs

Swedish longitudinal gambling study

Förord
Vid årsskiftet 2017/2018 gjordes ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen för att förbättra förutsättningarna för att personer med spelproblem ska få den hjälp de behöver. Inom ramen för
forskningsprogrammet REGAPS (Responding to and Reducing Gambling Problem Studies) vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, har en studie av utbudet för stöd och behandling
vid spelproblem genomförts för att få en översiktlig bild av situationen innan lagändringen trädde i kraft.
Under 2019/2020 kommer en uppföljning att göras för att undersöka hur utbudet av, tillgången till och
samverkan kring stöd och behandling för spelproblem utvecklats över tid.
Rapporten bygger huvudsakligen på intervjuer med nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet. Vidare
används uppgifter som inhämtats från Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen.
Vår förhoppning är att denna rapport ska kunna användas av politiker, tjänstemän, chefer och personal
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt studenter som vill ha kännedom om hur utbudet för stöd
och behandling av spelproblem ser ut i dagsläget och vad som behöver utvecklas.
Vi vill rikta ett stort tack till de nyckelpersoner från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer som ägnat sin värdefulla tid åt att delta i intervjuer och bidra med uppgifter om sin verksamhet. Vi vill också tacka Folkhälsomyndigheten och Anne Berman, ansvarig för Stödlinjen, samt de
övriga personer som granskat rapportens innehåll.
Stockholm 2018-03-19,
Jenny Cisneros Örnberg
Projektledare REGAPS
Ställföreträdande prefekt för Institutionen för folkhälsovetenskap

Summary
On the 1st of January 2018, the Swedish legislation was subject to change due to a need to clarify the
responsibility of care givers to prevent and provide support and treatment for gambling problems. The
aim of this study has been to review the current situation of available support and treatment for gambling
problems in Sweden, before the change in legislation took place. The Public Health Agency of Sweden
and the Support Line (a telephone hotline service) has provided relevant information. Interviews have
been conducted with sixteen key actors in the gambling treatment field representing municipalities, regional health care, authorities and non-governmental organisations. The interview material was analysed
using thematic analysis. Preliminary results were presented for a group of treatment providers to validate
the results and to collect further comments. The study showed that support and treatment for people with
gambling problems are fragmentary and arbitrary on the national level. Support and treatment is available in some parts of the country but often relying on individual treatment providers’ own engagement,
which creates a vulnerable situation in terms of availability and continuity of competence. The treatment
offered is mainly cognitive behavioural therapy and there is a need to diversify and integrate various
treatment options for different target groups. Non-governmental organisations play an important role by
offering complimentary support as such, but also when treatment is not available. The main conclusion
was that the municipal social services and the regional healthcare system in general are badly equipped
to meet the needs of problem gamblers due to lack of resources and competence. Further efforts to
provide education for personnel and implementation of screening routines to facilitate early detection in
social services and health care settings are suggested. Despite ongoing development work, the legislative
changes are challenging for municipalities and regional health care to accomplish satisfactory cooperation based on the needs of gamblers and their concerned significant others. A follow-up study will take
place during 2019/2020 to review the development of support and treatment for gambling problems after
the implementation of the new legislation.
Keywords
Changed legislation; division of responsibility for treatment, support and treatment for gambling problems; development needs; screening; collaboration, follow-up

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar som innebar ett förtydligat ansvar för socialtjänsten samt
hälso- och sjukvården att förebygga, motverka och bistå individer med insatser vid spelmissbruk. Syftet
med föreliggande studie var att undersöka utbudet av stöd och behandling vid spelproblem innan lagändringen trädde i kraft. En sammanställning av befintliga uppgifter från Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen gjordes. Intervjuer genomfördes med sexton nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av
tematisk analys. Preliminära resultat presenterades för en grupp behandlare för att validera och få kommentarer. Undersökningen visade att stödet för personer med spelproblem varierar i landet och är fragmentariskt. På vissa orter finns behandling att tillgå, men dagens behandlingsutbud bygger på enskilda
behandlare som har ett specialintresse för målgruppen. Det är ofta bara en till två behandlare i en organisation som arbetar med målgruppen vilket skapar en sårbarhet. Få personer utbildas på övergripande
nivå och om en behandlare slutar ersätts sällan personen. Den behandling som erbjuds är huvudsakligen
kognitiv beteendeterapi. Det finns behov av att utveckla mer specifika och integrerade behandlingsalternativ till olika målgrupper. Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion genom att erbjuda stöd
som komplement till behandling eller som alternativ och när behandling inte finns tillgänglig. Det huvudsakliga resultatet är att kommuner och landsting är dåligt rustade för att möta att målgruppen. Resurser och kompetens saknas på många håll för att tillhandahålla stöd och behandling som kan hjälpa
hjälpsökande att komma ur ett problemspelande. Mer satsning på utbildning och screening föreslås som
sätt att åtgärda bristerna. Även om utvecklingsarbete påbörjats innebär lagändringarna en stor utmaning
för kommuner och landsting för att få till fungerande samverkan för att tillmötesgå spelares och deras
anhörigas behov. En uppföljning av föreliggande studie planeras under 2019/2020 för att kartlägga hur
behandlingsutbudet har utvecklats efter att lagändringen trädde i kraft.
Nyckelord
Lagändring; ansvarsfördelning; stöd och behandling för spelproblem; utbildningsbehov; screening; samverkan; uppföljning

Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................. 1
Spelproblem i Sverige ......................................................................................... 1
Negativa konsekvenser av spel om pengar............................................................. 2
Nationella insatser för att motverka spelproblem .................................................... 3
Prevention av spelproblem ................................................................................... 4
Hjälpsökande för spelproblem .............................................................................. 5
Lagändringar och kunskapsstöd för att förebygga och behandla spelproblem.............. 7
Kartläggning av behandling och preventionsinsatser för spelproblem......................... 7
Syfte med undersökningen................................................................................... 9

Metod................................................................................................. 10
Urval ............................................................................................................... 10
Intervjupersoner............................................................................................... 10
Genomförande.................................................................................................. 10
Dataanalys....................................................................................................... 11
Etiska aspekter................................................................................................. 11
Metoddiskussion ............................................................................................... 11

Resultat.............................................................................................. 13
Fragmenterat utbud av stöd och behandling......................................................... 13
Behov av tydligare ansvarsfördelning och samverkan ............................................ 13
Behandlingsmetoder som erbjuds i dagsläget ....................................................... 13
Behov av specialiserad behandling ...................................................................... 14
Sårbar organisering av vård ............................................................................... 14
Behov av kompetenshöjning .............................................................................. 14
Behov av att uppmärksamma spelproblem........................................................... 15
Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion....................................................... 15
Spelberoende likställs med substansberoende ...................................................... 15

Diskussion.......................................................................................... 16
Utmaningar för socialtjänsten och hälso- och sjukvården vid införandet av förtydligat
ansvar i lagstiftningen ....................................................................................... 18
Utveckling av stöd och behandling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ........... 19

Bilaga I. Frågeguide ........................................................................... 20
Bilaga II. Informationsbrev ................................................................ 22
Referenser.......................................................................................... 23

Inledning
Med spel om pengar avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en
vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få (SFS 1994:1000). Vanliga
spelformer är lotter, bingo, spelmaskiner, kasinospel, sportspel, nummerspel som Keno och Lotto och
hästspel som trav. Spel om pengar har, traditionellt sett, framför allt varit en aktivitet som skett i en
landbaserad kontext, vilket innebär kasinospel, sportspel eller köp av lotter i spelbutik, av välgörenhetsorganisationer eller vid ett evenemang. Spelandet regleras då exempelvis av de öppettider som de lokaler som erbjuder spel har. I Sverige har detta spelande rötter i 1700-talet.
Under senare år har den svenska spelmarknaden förändrats. Möjligheterna att spela om pengar på internet infördes vid mitten av 1990-talet och har sedan dess ökat drastiskt. Spel via mobila plattformar
är lättillgängligt dygnet runt och erbjuder ett stort utbud av spel. Trots att internetkasino inte är tillåtet
i Sverige är det den spelform som med omfattande marknadsföring växer snabbast (Lotteriinspektionen,
2018). Det blir vanligare med vadhållning med pengar och virtuella föremål inom e-sport (Lotteriinspektionen, 2017a). En förestående förändring av den svenska spelmarknaden är även att det statliga
monopolet föreslås ersättas med ett licenssystem som innebär att fler aktörer kan komma att bli tillåtna
enligt svensk lagstiftning och därmed även ska betala skatt i Sverige om de uppfyller kraven för att
inneha licens (SOU 2017:30). Med detta finns en risk att tillgängligheten till spel om pengar kommer
att öka ytterligare. Erfarenheter från Danmark visar att antalet personer med spelproblem ökat efter
införandet av licenssystem (Fridberg & Birkelund, 2016). Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att
tillgängligheten till stöd- och behandlingsinsatser av god kvalitet ökar och att satsningar görs på det
förebyggande arbetet.

Spelproblem i Sverige
Folkhälsomyndigheten (2016a) genomför sedan 2008 befolkningsundersökningar av spelvanor i Sverige inom ramen för forskningsstudien Swelogs.1 Även om andelen i befolkningen som spelar har minskat under senare år (Folkhälsomyndigheten, 2016a) har omsättningen ökat (Lotteriinspektionen, 2018),
vilket innebär att de som spelar idag spenderar mer pengar. Ungefär två procent av befolkningen (ålder
16–84 år) bedöms ha ett problemspelande vilket motsvarar ungefär 134 000 personer.2 Av dessa uppskattas ungefär 31 000 personer ha allvarliga problem. Problemspelandet har minskat under senare år,
men bland dessa har andelen med mer allvarliga problem ökat. Spelproblem är vanligare bland män än
bland kvinnor och är vanligast i åldersgruppen 25–44 år. I åldersgruppen 18–24 år är dock andelen

1

Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, är en longitudinell befolkningsstudie om spel om pengar,
problemspelande och hälsa som leds och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Programmet följer utvecklingen när det gäller skadeverkningarna av problemspelande. Målet är att ta fram kunskap för att
utveckla förebyggande insatser mot problemspelande i samhället. En internationell forskningsgrupp är
knuten till programmet som genomförs i samarbete med nationella forskningsinstitutioner.

2

Instrumentet Problem Gambling Severity Index (Ferris & Wynne, 2001) med nio frågor används för att
klassificera risk för spelproblem i den undersökta populationen. Maxpoäng är 27 och 1–2 poäng klassificeras som viss risk för spelproblem, 3–7 poäng klassificeras som förhöjd risk och 8 poäng och över klassificeras som spelproblem. Problemspelande är en sammanslagning av kategorierna förhöjd risk och spelproblem. Instrumentet PGSI finns för nedladdning på https://spelprevention.se

1

personer med risk för spelproblem störst. Sociala faktorer har betydelse för utvecklingen av spelproblem, där andelen med problemspelande är högst bland personer med låg utbildning, inkomst och socioekonomisk status (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Andelen med problemspelande är högre bland de
som spelat via internet senaste året jämfört med de som spelat exempelvis i butik eller hos ombud
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Internationellt varierar nivåerna för spelproblem, där den högsta siffran
(7,6 procent) uppmättes 2011 i Hong Kong 2011 och den lägsta (0,4 procent) i Nederländerna 2004
(Williams, Volberg & Stevens, 2012).
En dryg tredjedel av spelbranschens totala spelintäkter kommer från personer med problemspelande.
Vissa spelformer, som internetkasino, bingo och spelautomater, visar ännu högre siffror, där upp till 79
procent av pengarna kommer från personer med problemspelande (Folkhälsomyndigheten, 2017).
Faktaruta 1. Vanliga begrepp vid problem med spel om pengar
Spelproblem som begrepp beskriver de negativa sociala, ekonomiska eller
hälsomässiga konsekvenser som spel om pengar kan få, oavsett om det rör sig
om enstaka negativa konsekvenser eller allvarliga problem på flera områden.
Problemspelande innebär att personen upplever större ekonomiska, sociala eller hälsomässiga skadeverkningar av spelande eftersom klassificeringen kräver
minst 3 poäng på mätinstrumenten SOGS-R (South Oaks Gambling Screen – Revised) och PGSI (Problem Gambling Severity Index). Termen problemspelande
inkluderar inte lägre riskgrupper.
Riskspelande handlar om att personen som spelar har fått negativa konsekvenser av sitt spelande eller spelar på ett sätt som ökar risken för att utveckla allvarligare spelproblem men har upplevt mindre allvarliga konsekvenser i jämförelse med personer med problemspelande.
Spelberoende är sedan 2013 likställt med alkohol- och annat substansberoende
genom att det klassificeras som beroendesyndrom i den senaste upplagan av den
internationella diagnosmanualen DSM-V. Innan dess klassificerades spelberoende
(spelmani) som en impulskontrollstörning. Den officiella svenska beteckningen
för spelberoende är sedan 2015 hasardspelsyndrom. (Se vidare Folkhälsomyndigheten, 2016h).

Negativa konsekvenser av spel om pengar
Överdrivet spelande kan leda till ekonomiska, hälsomässiga och sociala konsekvenser. Förlusten av
pengar innebär att en del personer får svårt att klara vardagen eftersom deras inkomst inte räcker till för
att betala utgifter för uppehälle. Hälsorelaterade problem i form av ångest, depression samt fysiska
besvär som stress och högt blodtryck förekommer också (Lorenz & Yaffee, 1986). Självmord och självmordstankar är vanliga bland personer med spelproblem (Ronzitti m.fl., 2017). Spelproblem drabbar
dock inte bara spelaren. Ungefär åtta procent av befolkningen har en närstående med ett tidigare eller
nuvarande spelproblem. Sammantaget bor 171 000 personer med någon som har spelproblem varav 82
000 är barn (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Familjemedlemmar och partners får ofta negativa konsekvenser som en följd av den närståendes spelande (Kourgiantakis, Saint-Jacques & Tremblay, 2013).
Det är dock inte bara den närmaste familjen som upplever negativa konsekvenser som psykisk ohälsa,
försämrad ekonomi, relationsproblem och riskbruk av alkohol till följd av någons spelande, utan även
andra personer i spelarens omgivning (Svensson, Romild & Shepherdson, 2013). Att spelaren skuldsätter sig, ljuger eller döljer sitt spelande innebär stora problem för närstående (Downs & Woolrych, 2010).
2

Spelproblem leder även till kostnader på en övergripande samhällsnivå, i form av produktivitetsbortfall,
försörjningsstöd, behandling och kriminalitet (Prop. 2016/17:8). Att mäta kostnaderna för spelproblem
är svårt (Walker, 2007). En studie visade att kostnaden var mellan 8 700 $ till 16 000 $ (mellan 67 000
och 123 000 kr) per år per person med spelproblem som besökte kasinona vilket innefattade kostnader
för förlorad arbetsinkomst, arbetslöshet, skulder, stölder, samt kostnader för rättsväsendet, kriminalvården och välfärdssystemet (Thompson, Gazel & Rickman, 2000). I Macao ökade kostnaderna för spelproblem med 163 procent under en fyraårsperiod efter att spelmarknaden liberaliserades och tillgången
ökade (Fong, Fong & Li, 2011). På samhällsnivå finns en social gradient som innebär att människors
hälsa är sämre generellt ju lägre socioekonomisk position de har. Eftersom spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen bidrar detta till ojämlikheter i hälsa. Trots att personer utan högskoleutbildning,
ensamstående utan barn och personer med utomnordisk bakgrund spelar i mindre utsträckning drabbas
dessa grupper i högre grad av spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2016j). Detta ökar angelägenheten
att arbeta förebyggande för att motverka spelproblem i samhället.

Nationella insatser för att motverka spelproblem
Sedan 2003 har problem med spel om pengar ingått som ett av de elva nationella målen för folkhälsoarbetet (Prop. 2002/03:35). Dåvarande Folkhälsomyndigheten, Statens folkhälsoinstitut, fick 1999 i
uppdrag av regeringen att motverka och förebygga spelproblem. En stödlinje3 för spelare och anhöriga
infördes. Under åren 2003–2008 bedrev Folkhälsomyndigheten behandlingsutveckling genom finansiering och utvärdering av öppenvårdsbehandling i Stockholm, Malmö och Göteborg. Behandlingsmetoder som KBT och motiverande samtal erbjöds, utvärderades och resulterade bland annat i utvecklandet av olika behandlingsmanualer (Statens folkhälsoinstitut, 2010; Folkhälsomyndigheten, 2016e) och
en doktorsavhandling (Josephson, 2016). Ett internetbaserat självhjälpsprogram togs fram i samarbete
med Uppsala universitet och Spelinstitutet4. En webbaserad utbildning om utredning och behandling av
spelproblem utvecklades av Spelinstitutet där omkring 900 anställda inom missbruks- och beroendevården under åren 2005 till 2007 fick ta del av denna utbildningssatsning. En utvärdering av utbildningssatsningen visade att andelen avhopp bland användarna var mycket hög, delvis på grund av att det
inte funnits tid att genomföra uppgifterna inom ramen för sitt arbete (Fleischer, 2007). Delar av utbildningen fortsatte vara öppen fram till 2009 då den ingick i informationsprojektet Spelets baksida – en
webbportal med allmän information om spel och spelberoende som framför allt nyttjades av spelare
och/eller deras anhöriga.

3

Stödlinjen ger stöd och råd via telefon och internet till personer som upplever att spelandet om pengar
blivit problematiskt, samt till dessa personers anhöriga. Stödlinjen utgör även en informationsresurs för
personal inom socialtjänst, vård- och behandlingssektorn, frivilligorganisationer och allmänheten. Stödlinjen drivs nu av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet
på uppdrag av Socialdepartementet. https://stodlinjen.se

4

Spelinstitutet är ett privat företag som erbjuder internetbehandling för spelare och deras anhöriga.
https://slutaspela.nu

3

Faktaruta 2. Exempel på manualer vid spelproblem
Ett flertal olika behandlingsmanualer för spelproblem har tagits fram, som kan
tillhandahållas via Folkhälsomyndigheten via info@spelprevention.se:
Forsberg, L., Forsberg, K. & Knifström, E. (2010). Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende: En praktisk manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Nordell, M. (2005). Anhörig till spelberoende. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
Ortiz, L. (2016). Till spelfriheten. Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Manual för behandling individuellt eller i grupp. Stockholm: Centrum för psykiatriforskning (kan laddas ned via https://psykiatriforskning.se).
Statens folkhälsoinstitut (2010). Fri från spelberoende: En manual för gruppbehandling utifrån KBT och MI. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Sundqvist, K. (2015). Förändringsinriktad utredning vid spelproblem – manual. I
Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Stockholm: Alna (kan laddas ner via
http://alna.se).

År 2010 utlyste Folkhälsomyndigheten medel till kommuner utanför storstadsregionerna för att uppmuntra till utveckling av spelbehandling i öppenvård. Nio kommuner fick projektmedel under en tvåårsperiod för att utbilda personal och integrera behandling av spelproblem i den befintliga missbruksvården
(Folkhälsomyndigheten, 2016e). Kompetensutveckling erbjöds två gånger per år inom ramen för det
som kom att bli det ännu verksamma nätverket för spelberoendebehandlare administrerat av Centrum
för Psykiatriforskning (CPF) vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Förutom att följa
överdrivet spelande och samband mellan spel, spelproblem och hälsa genom Swelogs, fördelar Folkhälsomyndigheten organisationsbidrag varje år till ideella föreningar som bedriver förebyggande arbete
mot överdrivet spelande (SFS 2015:456). År 2012 gavs Socialstyrelsen ett uppdrag kring behandling
och frågan lyftes bort från Folkhälsomyndigheten. I nuläget erbjuds utbildning för personal inom kommun och landsting i att upptäcka, informera och ge behandling till personer med spelberoende vid CPF
(Centrum för psykiatriforskning, 2017). En webbaserad utbildning om spelproblem som vänder sig till
personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är under arbete.

Prevention av spelproblem
Arbetet med att förebygga spelproblem kan dels ske på olika arenor – inom exempelvis lagstiftning,
utformning av spel och spelmiljöer, socialtjänst, hälso- och sjukvård och kriminalvård samt på skolor
och arbetsplatser. Förebyggande arbete kan dels ske på tre nivåer. Den första nivån rör insatser som
riktar sig till hela befolkningen som syftar till att minska risken för att spelproblem ska uppstå. Exempel
på sådana åtgärder är att begränsa tillgängligheten till spel om pengar, eftersom tillgång till spel är en
av de faktorer som har starkast samband med spelproblem. Begränsningar av tillgängligheten kan innebära exempelvis höjda priser, begränsade öppettider eller införande av åldersgränser (Folkhälsomyndigheten, 2016c).
Den andra nivån handlar om att förebygga spelproblem genom insatser till särskilda riskgrupper, såsom
att genomföra informationskampanjer, utbildningsinsatser eller spelansvarsåtgärder riktade till unga eller spelare. Det har varit svårt att påvisa några direkta effekter av preventionsinsatser, men det som
rekommenderas baseras generellt utifrån erfarenheter från alkoholpreventionsfältet där omfattande
kampanjer bedrivits på både individ-, grupp- och samhällsnivå (Williams, West & Simpson, 2012).
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Den tredje nivån fokuserar på att behandla personer med spelproblem. Enligt en granskning av forskningsstödet för psykologisk behandling vid spelproblem genomförd av SBU (2016) tenderar studiedeltagarna att förbättras över tid, oavsett om de får behandling eller inte. Eftersom spel om pengar ännu är
ett ungt forskningsfält är det vetenskapliga stödet för olika metoder än så länge otillräckligt. Det gäller
exempelvis effekten av skriftlig självhjälp och kort rådgivning samt läkemedelsbehandling av spelproblem (SBU, 2016). Kognitiv beteendeterapi (KBT) har vid vissa metaanalyser påvisat effekter när det
gäller att behandla spelproblem men flera av studierna har metodologiska brister (Pallesen m.fl., 2007;
Gooding & Tarrier, 2009). Motiverande samtal har visat sig vara en lovande behandling av spelproblem
men forskningsstödet är begränsat (Yakovenko m.fl., 2015). I en översikt innehållande studier publicerade mellan 2012 och 2016 var KBT och motiverande samtal fortfarande de bästa behandlingsalternativen för att minska överdrivet spelande (Yakovenko & Hodgins, 2016).
Behandling kan även erbjudas via internet och telefonstöd. Carlbring och Smit (2008) har i en svensk
studie kunnat uppvisa en signifikant effekt av en internetbehandling med KBT under åtta veckors tid
jämfört med väntelista, men författarna betonar att inga personer med allvarligare psykisk ohälsa inkluderades i studien. För närvarande genomförs en forskningsstudie vid Stödlinjen för att undersöka effekten av att erbjuda ett kort KBT-program för spelproblem via internet, som tillägg till ett rådgivningssamtal (Stödlinjen, 2018). Generellt kan anhörigas stöd vara betydande för att söka behandling och
minska risken för återfall (Ingle m.fl., 2008; Petry & Weiss, 2009). Att involvera anhöriga i behandlingen kan innebära att personen stannar längre i behandling och får bättre resultat (Jiménez-Murcia
m.fl., 2017) något som för närvarande utvärderas i en svensk studie (Nilsson m.fl., 2017).
Behandling för spelproblem har även erbjudits inom Kriminalvården. Under 2007 och 2008 bedrevs ett
projekt för att uppmärksamma spelproblem med stöd av Statens folkhälsoinstitut eftersom behovet
fanns hos personer dömda för brott. Ett behandlingsprogram påbörjades 2010 och erbjöds individuellt
eller i grupp. Ett internetbaserat behandlingsprogram infördes 2013 (Ds 2015:48). Efter att ha varit en
nedprioriterad fråga under några år på grund av omorganiseringar och i väntan på nationell samordning
av hur spelproblem ska hanteras, erbjuds nu spelprogrammet i begränsad omfattning (Folkhälsomyndigheten, 2018c; Kriminalvården, 2018).

Hjälpsökande för spelproblem
Stöd och behandling vid spelproblematik kan idag erbjudas via landstinget, kommunernas missbruksvård, via frivilligorganisationer, privata behandlare och enstaka behandlingshem. Socialdepartementet
drar dock slutsatsen att utbudet av stöd och behandling vid spelproblem inte motsvarar behovet och att
tillgången är ojämnt fördelad i landet (Ds 2015:48). Utifrån Swelogs beräkningar har ungefär en sjundedel av problemspelarna så allvarliga problem att de troligen skulle behöva behandling (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Det är dock ovanligt att söka hjälp för problem relaterade till spel om pengar.
Endast fem procent av problemspelarna rapporterar att de sökt hjälp för egna spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Företrädare för Spelberoendes riksförbund uppskattar dock att hjälpsökande till
deras stödföreningar i Stockholm och Göteborg har ökat med 20 procent under de senaste två åren
jämfört med tidigare, samt att de som söker stöd generellt i landet har mer omfattande ekonomiska
problem som de tillskansat sig på kort tid, företrädesvis genom spelande på internetkasino.5 I Danmark
rapporteras att allt fler yngre spelare söker behandling för spelproblem. Andelen 18–25-åringar har ökat
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från 7 till 27 procent och 18–30-åringar från 18 procent till 47 procent från 2009 till 2016, varav de
flesta unga män som spelar sportspel (Center for ludomani, 2016).
Internationella studier bekräftar att hjälpsökande bland personer med spelproblem är lågt. Översiktsartiklar visar att mellan 5–12 procent söker psykologisk behandling för spelproblem (Slutske, 2006; Suurvali m.fl., 2008). Hinder för att söka hjälp kan relateras till en vilja att hantera problemet på egen hand,
skam, stigma eller en ovilja att erkänna för sig själv och andra att man har ett problem (Suurvali m.fl.,
2009). Ytterligare hinder för att söka hjälp kan vara strukturella eller organisatoriska sådana, bestående
av bristande information om befintligt stöd, låg tilltro till behandlingens kvalitet, långa avstånd, höga
kostnader för behandling, bristande kulturell och språklig kompetens, begränsade öppettider eller otillfredsställande behandlingsregler såsom krav på spelfrihet (Evans & Delfabbro, 2005; Gainsbury, Hing
& Suhonen, 2014; Suurvali m.fl., 2009). Enligt uppgifter från Lotteriinspektionen (2017b) saknar 8 av
10 personer som spelat under de senaste 12 månader kunskap om var de skulle vända sig om de skulle
känna oro för sitt spelande. En ökad medvetenhet i befolkningen om vad spelproblem är, att det påverkar
många människor och kunskap om var stöd och behandling finns tillgänglig skulle kunna bidra till att
överkomma dessa hinder (Gainsbury m.fl., 2014; Folkhälsomyndigheten, 2016b).
Samtidigt är det vanligt att personer med spelproblem kan bli av med problemen på egen hand utan
hjälp av professionell behandling eller självhjälpsgrupper (Slutske, 2006). Dessa erfarenheter är ofta
relaterade till att mogna, få mer ansvar och nya intressen eller helt enkelt tröttna på spelandet som
aktivitet (Anderson, Dobbie & Reith, 2009; Samuelsson, Sundqvist & Binde, 2018). I Swelogs fördjupningsstudie hade två tredjedelar av personer med ett problemspelande återhämtat sig efter tre till fyra
år. Att ha en trygg uppväxt, anhöriga som stöttar, ett arbete, en god socioekonomisk situation och huvudsakligen spela på lågriskspel6 ökar sannolikheten för att återhämta sig från spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2016d). En viktig omständighet är att de personer som får stöd och/eller behandling möjligtvis har en kortare tidsperiod där de har överdrivet spelande och får negativa konsekvenser av detta.
Utifrån detta resonemang är stödinsatser och tillgänglighet till behandling viktigt för personer med spelproblem.
Vilka tenderar då att söka behandling? När svenska forskare undersökte vilka som sökte sig till spelberoendemottagningen i Malmö var 80 procent män, och 58 procent hade ytterligare en psykiatrisk diagnos. Det stora flertalet (84 procent) hade problem med internetkasino och sportspel på internet. Psykisk
ohälsa var särskilt utmärkande bland kvinnliga hjälpsökande, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid bedömning av spelproblem (Håkansson, Mårdhed & Zaar, 2017). Enligt en tysk studie tenderade mer
allvarliga spelproblem, högre medvetenhet om problemen och påtryckningar från närstående öka sannolikheten för att spelaren deltog i behandling. Kvinnor och personer från etniska minoriteter var i
mindre utsträckning i behandling än övriga (Braun m.fl., 2014). Även avhopp från behandling kan vara
högre bland patienter som tillhör en etnisk minoritet. I en norsk studie identifierades olika orsaker till
detta, såsom bristande förtroende för och andra förväntningar på behandlingsystemet, erfarenheter av
diskriminering, betydelsen av skam och tabu, skilda uppfattningar om problemets karaktär och behov
av att få praktisk och somatisk hjälp. Ett tätare samarbete mellan patient och behandlare föreslogs för
att förbättra minoritetspatienters upplevelser av och öka följsamheten i behandling (Freng, 2008).
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Spel med låg riskpotential karaktäriseras av att det går lång tid mellan insats och resultat, kort sammantagen speltid per tillfälle med få variationer (t ex lotter i spelbutik). Spel med hög riskpotential karaktäriseras av att det går kort tid mellan insats och resultat, snabb utbetalning av vinst, möjlighet att spela
länge, ofta med speciellt ljud och ljus och ofta tillgängligt via internet (t ex spelautomater, kasinospel och
poker) (Folkhälsomyndigheten, 2016i).
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Lagändringar och kunskapsstöd för att förebygga och behandla
spelproblem
Den första januari 2018 skedde förändringar i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med syfte att förbättra förutsättningarna för att personer med spelproblem
ska få stöd och behandling för att komma ur sina problem och att minska riskerna för spelproblem
genom förebyggande arbete. Hälso- och sjukvården har sedan tidigare ett ansvar för att behandla spelberoende precis som vid andra psykiatriska sjukdomstillstånd. Hälso- och sjukvårdens ansvar för att
beakta ett barns behov av information, råd och stöd har i den nya lagstiftningen utvidgats till att även
gälla vid spelmissbruk. Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol
och andra substanser har utökats till att även omfatta spel om pengar. Socialnämnden får också ett större
ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Kravet
på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar
substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar (Prop. 2016/17:85).
Enligt Socialstyrelsen (2017a) ska lagändringarna inte tolkas som att kommunerna ska överta landstingets ansvar för behandling, utan ansvaret för att erbjuda psykosocial behandling är delat liksom vid
substansproblem. De regler och krav på handläggning och myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
som gäller vid substansmissbruk gäller även vid spelmissbruk. Däremot kan tvångsvård i enlighet med
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, inte tillämpas vid spelmissbruk. Till följd
av lagändringarna har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande arbete mot spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018a).7 Socialstyrelsen (2017a) har tagit fram
ett motsvarande kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.8 Rekommendationerna innefattar bland annat användning av bedömningsinstrument för att
upptäcka och utreda spelproblem, användning av speldagbok, behandling med KBT och behandling
med KBT och motiverande samtal i kombination. Dessutom har Länsstyrelsen fått i uppdrag att bidra
till samordning mellan kommuner och landsting och uppbyggnad av förebyggande arbete på lokal nivå
(Folkhälsomyndigheten, 2018b).

Kartläggning av behandling och preventionsinsatser för
spelproblem
Stödlinjen genomförde under våren 2017 en kartläggning av behandling för spelproblem inom kommuner och landsting. Kartläggningen täcker alla landsting och 90 procent av alla kommuner i Sverige.
Enligt dessa siffror erbjuder åtta landsting (38 procent) specifik behandling mot spelproblem, fem landsting (24 procent) erbjuder ospecifik behandling och åtta landsting (38 procent) erbjuder ingen behandling alls (se Figur 1). Totalt erbjuder 44 kommuner (17 procent) specifik behandling och 149 kommuner
(57 procent) erbjuder icke-specifik behandling (se Figur 2; Berman, 2017). Det är 68 kommuner (26
procent) som inte erbjuder någon behandling mot spel överhuvudtaget, något som i jämförelse med
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Spelprevention är en webbplats som samlar kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med
att förebygga spelproblem. Den ger också vägledning för att planera och genomföra förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet riktar sig till alla aktörer som kan ha en roll i att förebygga spelproblem inom verksamheter och professioner på lokal, regional eller nationell nivå. http://spelprevention.se
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Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap om stöd och behandling, utredning
och bedömning och att uppmärksamma spelproblem från flera myndigheter och andra aktörer. Kunskapsguiden riktar sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. http://kunskapsguiden.se
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tidigare siffror från Stödlinjens register dock verkar minska. Andelen kommuner som inte erbjöd någon
behandling alls för spelberoende var 2015 52 procent och 2016 32 procent. Det stora flertalet kommuner
(83 procent) erbjuder dock fortfarande ingen specifik behandling inriktad mot spelproblem. Eftersom
utbudet av lokala stöd- och behandlingsalternativ ser mycket olika ut i olika delar av landet, dras i
rapporten slutsatsen att det finns ett stort behov av samordning för att utveckla och tillgängliggöra hjälpinsatser på nationell nivå (Berman, 2016).
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Figur 1. Tillgång till behandling i landsting/regioner (Berman, 2017)

Figur 2. Tillgång till behandling i kommuner (Berman, 2017)
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Folkhälsomyndigheten (2016f; g) genomförde 2015 en enkätundersökning om förebyggande arbete mot
problem med spel om pengar inom kommuner och landsting/regioner. Enbart fem (26 procent) av de
19 landsting/regioner som deltog i undersökningen arbetade då förebyggande, exempelvis genom att ge
bidrag till projekt och organisationer, trots att tio landsting/regioner upplevde problem med spel om
pengar. De övriga landstingen/regionerna arbetade inte med frågan eller visste inte om de bedrev förebyggande insatser. Det fanns då inga samverkansavtal eller handlingsplaner gällande förebyggande arbete inriktat mot spel.
Liknande resultat erhölls för kommunerna där endast 21 (10 procent) av de deltagande 220 kommunerna
arbetade förbyggande mot spelproblem trots att sådana problem hade uppmärksammats i 32 procent av
kommunerna. Styrdokument som innefattade spel om pengar fanns i endast sex kommuner. I det stora
flertalet av både kommuner och landsting fanns ett behov av mer kunskap om spelproblem och hur
förebyggande arbete kan utformas. Det fanns också behov av ekonomiska förutsättningar för att arbeta
med frågan samt tydligare fördelning av huvudmännens ansvar för att bedriva preventionsinsatser
(Folkhälsomyndigheten; 2016f; g).
En ny enkätundersökning genomfördes av Folkhälsomyndigheten under 2017 som innehöll frågor till
kommuner och landsting/regioner om förekomsten av både förebyggande arbete och behandling under
2017 och vad som planerades för 2018. Resultatet kommer att publiceras under våren 2018. Enligt
preliminära uppgifter från Folkhälsomyndigheten (2018d) finns inga indikationer på att förekomsten av
förebyggande arbete mot spelproblem har ökat mellan 2015 och 2017. Andelen kommuner som har
framtagit styrdokument som innefattar spelproblem verkar dock ha ökat något. I jämförelse med Stödlinjens uppgifter verkar spelspecifik behandling finnas tillgänglig i fler kommuner än tidigare vilket
tyder på att utvecklingsarbete pågår. Samtidigt indikerar kommentarerna i enkäten att det fortfarande
råder oklarheter kring vad lagändringarna kommer att innebära och finns ett stort behov av kompetensutveckling inom hälso- sjukvården och socialtjänsten.
Sammanfattningsvis befinner sig spelbehandlingsfältet med de nyligen genomförda lagändringarna i en
brytningstid där det sker ett pågående utvecklingsarbete på nationell, regional och kommunal nivå för
att förbättra tillgången till stöd och behandling vid spelproblem. Tydligt är dock att det fortfarande finns
ett stort kunskapsbehov och att hanterandet av spelprevention och -behandling i hög grad är en fråga
som kommer att behöva lösas på lokal nivå mellan de inblandade huvudmännen då vårdansvaret genom
lag är delegerat till dessa nivåer. För att få en sammansatt bild av utgångsläget innan lagändringarna
trädde i kraft finns ett ytterligare behov att djupare undersöka hur beredskapen ser ut gällande utbudet
av stöd och behandling av spelproblem.

Syfte med undersökningen
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka utmaningar och utvecklingsbehov som finns gällande utbudet av stöd och behandling för spelproblem. Målet är att få en nyanserad bild och förståelse
av situationen på spelbehandlingsfältet innan ändringarna i lagstiftningen trädde i kraft, för att om två
år följa upp och studera förändringar i termer av tillgänglighet till olika stöd- och behandlingsalternativ
samt samverkan.
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Metod
Urval
Ett strategiskt urval av nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet gjordes för att få en fördjupad bild
av hur utbudet av och tillgången till stöd och behandling ser ut i landet. För att få kunskap med utrymme
för nyanser genomfördes kvalitativa intervjuer med representanter från kommun, landsting, myndigheter och organisationer. Först valdes personer i framträdande positioner och mångårig erfarenhet inom
utveckling av förebyggande, stödjande och behandlade insatser för spelproblem ut för att få en överblick
över utbudet av stöd och behandling på nationell nivå. Därefter valdes personer i behandlande positioner
på olika orter inom kommun- eller landstingsverksamheter för att få inblick i hur stöd och behandling
för spelproblem tillämpas i praktiken. Några intervjupersoner rekryterades genom snöbollsurval (Zaman m.fl., 2014) baserat på rekommendationer från tidigare intervjupersoner.

Intervjupersoner
Totalt intervjuades 16 personer varav sju män och nio kvinnor. Medelåldern var 53 år (SD=10). Den
lägsta åldern var 34 år och den högsta åldern var 67 år. De intervjuade var på olika sätt involverade i
vård och behandling av personer med spelproblem, varav hälften av de intervjuade befann sig i behandlande positioner och resterande hälften i myndighetspositioner. Fyra intervjupersoner arbetade inom
kommun, fyra inom landsting, två inom frivilligorganisationer, en inom privat behandling och fem inom
olika myndigheter. Olika delar av landet var representerade varav åtta från storstadsområden, två från
landsbygd och övriga sex från nationella organisationer.

Genomförande
En semi-strukturerad intervjuguide (se Bilaga I) togs fram utifrån forskningsfrågan. I samband med de
tre första intervjuerna gavs intervjupersonerna möjlighet att kommentera intervjuns struktur och frågor,
vilket ledde till mindre ändringar i intervjuguiden. Av de 16 personer som tillfrågades om att delta i
studien avböjde ingen att medverka. Förfrågan om att delta i studien skickades ut via e-post med information om studien (se Bilaga II). Potentiella intervjupersoner ringdes upp för att tillfrågas om de
ville medverka i studien. Information gavs muntligen och ville de medverka så bestämdes en tid för
telefonintervju. Intervjuerna genomfördes från september till december 2017 innan lagändringarna
trädde i kraft och spelades in med diktafon. Efter att intervjumaterialet sammanställts med hjälp av
tematisk analys presenterades resultaten för nätverket för behandlare av spelproblem från olika delar av
landet (Nätverket för spelberoendebehandlare). 9 De fick möjlighet att kommentera de preliminära resultaten av studien. Deltagarnas synpunkter inkorporerades i analysen med resultaten från intervjuerna
med nyckelpersonerna.
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I diskussionen av resultaten vid nätverksträffen för spelberoendebehandlare 2018-12-18 deltog 28 personer varav 15 män och 13 kvinnor. Medelåldern var 48 år (SD=10). Den lägsta åldern var 28 år och den
högsta åldern var 64 år. Nitton av deltagarna arbetade inom kommun, fem arbetade inom landsting och
fyra personer kom från frivilligorganisationer eller andra arbetsplatser. Tjugotre personer hade bedrivit
psykologisk behandling mot spelproblem och 22 personer bedrev behandling i nuläget.
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Dataanalys
En empiriskt styrd tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) användes för att analysera deltagarnas utsagor. Tematisk analys har tidigare använts inom forskning om spel om pengar (Dunn, Delfabbro & Harvey, 2012; Palomäki, Laakasuo & Salmela, 2013; Patford, 2009), även i en svensk kontext (Forsström
m.fl., 2017; Wood & Griffiths, 2008). Först lyssnades de inspelade intervjuerna igenom ett flertal
gånger och anteckningar gjordes systematiskt under genomlyssningarna. Därefter granskades anteckningsmaterialet noggrant med markeringar för att genera relevanta koder och hitta mönster i intervjupersonernas utsagor. Utifrån koderna skapades specifika teman som sedan formulerades i skrift. Om en
intervjuperson framförde en åsikt som avvek från mönstren införlivades perspektivet i beskrivningen
av ett tema eller presenterades som ett eget tema. Generellt bekräftade deltagarna i gruppdiskussionen
de resultat som erhållits från intervjuerna med nyckelpersoner. De kommentarer som inkom vid diskussionen med nätverket för spelberoendebehandlare införlivades i den tematiska analysen.

Etiska aspekter
Undersökningen har godkänts av Etiknämnden i Stockholm (D.nr. 2017/1260-31/5). Deltagarna fick
först skriftlig information om studien (se informationsbrev i Bilaga II) och kontaktades sedan via telefon
eller e-post för att bestämma tid för intervju. Innan telefonintervjun påbörjades fick deltagarna muntlig
information om studiens syfte, upplägg och möjligheten att när som helst avbryta intervjun. De fick
också information om att de kunde avsluta sin medverkan i studien och begära att deras intervju raderades. Efter detta tillfrågades intervjupersonen om samtycke till att bli inspelad och medverka i studien
(se Bilaga I). Alla intervjupersoner gav sitt muntliga samtycke till detta. Innan gruppdiskussionen med
spelberoendebehandlare tillfrågades alla närvarande om samtycke till att spelas in samt att delta i undersökningen.

Metoddiskussion
Studiens begränsningar består av att endast 16 nyckelpersoner intervjuats, och att det finns en risk för
att urvalet av dessa är selekterat utifrån forskarnas kännedom om och nätverk inom spelbehandlingsfältet. Det stora flertalet intervjuade befinner sig dock i positioner med mångårig erfarenhet av förebyggande och behandlade arbete kring spel om pengar, varför deras uppfattningar kan ses som värdefulla
källor till information om det nuvarande utbudet av stöd och behandling för spelproblem. Resultaten
från denna studie ska dock tolkas med försiktighet eftersom ingen heltäckande undersökning av alla
befintliga stöd- och behandlingsverksamheter i landet kunnat göras. En mättnad upplevdes efter att
majoriteten av intervjuerna hade genomfört, men fler intervjuer med personer från olika sammanhang
hade kunna ge ytterligare information. Intervjupersonernas utsagor var i hög grad samstämmiga, och
bekräftades i stort av deltagarna vid gruppdiskussionen, vilket tyder på att det finns tydliga tendenser i
resultaten som därför kan ses som tillförlitliga. En begränsning med undersökningen är också att den
inte innehåller information om stöd till anhöriga och barn, utan i huvudsak behandlar det befintliga
utbudet av stöd och behandling för vuxna personer med spelproblem. Att telefonintervjuer användes
som datainsamlingsmetod kan ha påverkat datamaterialet i den mån att en del ickeverbal information
som skulle ha kunnat tolkas i en ”face-to-face”-situation kunde ha varit värdefull för att ställa vidare
frågor. Telefonintervjuerna upplevdes dock som givande, så till vida att intervjupersonerna delade med
sig av sina värdefulla erfarenheter och synpunkter på ett öppet och reflekterande sätt. Fullständig transkribering av intervjumaterialet hade kunnat fördjupa analysen, men resultaten bedöms som trovärdiga
utifrån syftet att skapa en översiktlig bild av den nuvarande situationen inom spelbehandlingsfältet. En
fördjupning kommer att göras vid den uppföljning som planeras 2019/2020 där intervjuer med samma
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nyckelpersoner upprepas i den mån det är möjligt och kompletteras med dokument som beskriver överenskommelser mellan kommun och landsting för att kunna undersöka utveckling av utbudet för stöd
och behandling vid spelproblem över tid. Innehållet i rapporten har granskats av företrädare från Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, Folkhälsomyndigheten, Centrum för
psykiatriforskning och Spelberoendes riksförbund.
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Resultat
Nedan presenteras de övergripande teman som framkommit i den tematiska analysen med fokus på
intervjupersonernas utsagor om det befintliga utbudet av stöd och behandling för spelproblem i Sverige
och de utmaningar som de genomförda lagändringarna innebär för kommuner och landsting att tillhandahålla vård.

Fragmenterat utbud av stöd och behandling
Intervjupersonerna konstaterar att utbudet av stöd och behandling för spelproblem varierar i landet, och
att behandling finns tillgänglig framför allt i storstadsområdena. Behandling erbjuds i landstingets regi,
på specifika spelberoendemottagningar eller inom ramen för den kommunala missbruksvården med
olika lösningar på olika orter. Väntetiderna ofta långa för att bli erbjuden behandling. Det förekommer
också att man inte blir erbjuden behandling om det finns samtidiga problem med psykisk ohälsa eller
substansbruk, något som är mycket vanligt bland personer som söker hjälp för spelproblem. Privata
behandlingsalternativ förekommer där möjligheterna till att anpassa behandlingen efter individuella
önskemål och behov kan vara större. Det är dock sällsynt att en enskild person eller anhöriga har möjlighet att bekosta behandlingen på egen hand, utan det förutsätter ofta att socialtjänsten eller arbetsgivaren betalar för behandlingen. På mindre orter saknas i regel tillgängliga hjälpalternativ. I intervjuerna
framkommer att mindre kommuner som har för få personer som söker hjälp för spelproblem har svårigheter att upparbeta den kontinuitet och kompetens som krävs på området. Hinder för att få tillgång
till behandling som framförs är även långa avstånd och begränsade möjligheter delta i behandling utanför arbetstid.

Behov av tydligare ansvarsfördelning och samverkan
En förklaring till det bristfälliga utbudet av stöd och behandling för spelproblem som framfördes av de
intervjuade var den rådande oklarheten kring huruvida det är kommunens eller landstingets ansvar att
erbjuda behandling. Oklarheten har medfört att inga resurser har tillsatts för att hjälpa målgruppen.
Läget beskrivs som att olika instanser ”bollar” problemet mellan sig utan att ta ansvar. Det framkommer
också att kommuner hävdar att problemet inte existerar i deras kommun. Det kan möjligtvis avspegla
att hjälpsökande bland personer med spelproblem är lågt samt en brist på medvetenhet och kunskap
inom organisationen om förekomsten av spelproblem bland invånare och de klienter som är aktuella
inom socialtjänstens olika verksamheter. Det saknas på många håll samverkansavtal eller handlingsplaner gällande hur psykosocial eller psykoterapeutisk behandling ska administreras mellan kommun och
landsting. Eftersom ansvarsfördelningen varit oklar har inte kommuner eller landsting prioriterat överenskommelser gällande behandling för målgruppen. De intervjuade ställer sig generellt positiva till de
lagändringar som nu genomförs, men betonar att det i nuläget på många håll saknas resurser och handlingsplaner för att implementera dem. Det saknas således beredskap i landet för att arbeta med målgruppen.

Behandlingsmetoder som erbjuds i dagsläget
Den behandling som erbjuds av majoriteten verksamma terapeuter är KBT-orienterad. Främst erbjuds
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denna behandling individuellt, men i vissa fall där underlaget av hjälpsökande är tillräckligt stort förekommer även gruppbehandling. De flesta av de intervjuade behandlarna arbetar manualbaserat (exempelvis utifrån manualen Till spelfriheten; Ortiz, 2016). Schematerapi, parterapi och återfallsprevention
förekommer också bland de behandlingsmetoder som erbjuds. Förutom det manualbaserade arbetet verkar behandlare även plocka in metoder som de känner sig bekväma med eller tror att patienten/klienten
kan ha nytta av, såsom t.ex. existentialistisk terapi, motiverande samtal eller psykodynamiska inslag.
Det saknas ofta stöd till anhöriga och barnperspektiv i hanterade av ärenden som rör spelproblematik.

Behov av specialiserad behandling
Flera av intervjupersonerna framför att det finns behov av att utveckla de rådande behandlingarna för
spelproblem såsom mer specialiserade former av KBT och integrerad vård för att kunna möta de behov
som finns hos målgruppen. Patienter/klienter med samtidig psykisk ohälsa är en grupp som lyfts fram
och som skulle behöva en mer integrerad behandling. Även kvinnor och ungdomar med spelproblem är
grupper som skulle kunna behöva en annan typ av eller mer specialiserad behandling (skräddarsydda
interventioner). Samtidigt uttrycks en förståelse för att det tar lång tid att utveckla nya mer specifika
behandlingsinsatser.

Sårbar organisering av vård
De behandlare som arbetar med behandling har oftast ett specialintresse för spelproblem och för målgruppen. Det saknas organisering av utbildning eller kontinuerlig kunskapsspridning inom de organisationer där behandling bedrivs. I de flesta fall är det en eller två behandlare som är verksamma baserat
på eget intresse för att utbilda sig i och använda dessa behandlingsmetoder. I många fall finns det ingen
som kan överta behandlingen av målgruppen om behandlaren som är inriktad på spelproblem blir sjuk,
slutar eller inte vill fortsätta att behandla målgruppen. I flera sammanhang beskrivs situationen som att
behandling bedrivs på nåder och ingen utåtriktad verksamhet för att informera om att behandling erbjuds eller att hjälp för problemet finns. På vissa orter saknas mandat att erbjuda stöd och behandling
för spelproblem till personer som söker det, trots att det finns personal som är utbildade. Det finns dock
kommuner och landsting, framför allt i storstadsområdena, som erbjuder stöd och behandling, har en
fungerande struktur för detta och ett tillflöde av hjälpsökande.

Behov av kompetenshöjning
De intervjuade framför att det inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i dagsläget generellt saknas
kunskap för att genomföra bedömningar av och psykosociala insatser riktade mot spelproblem. Det
vittnas om en brist på kunskap både gällande vad som kännetecknar problemet, hur det uppkommer
samt hur prevention, screening och behandling ska genomföras. Det saknas i dagsläget utbildning för
personer som möter detta problem i sitt arbete, men som i första hand inte behandlar personer med
spelproblem. Behandlare med spelberoendekompetens och personer som engagerade i olika frivilligorganisationer har på grund av tidsbrist inte möjlighet att arbeta med informationsspridning i så stor utsträckning vilket gör att kompetenshöjning uteblir.
Det saknas också kompetensutvecklingsmöjligheter för personer som är specialiserade på att arbeta med
målgruppen. Ett antal konsekvenser av detta framhålls: det är inte möjligt att vidareutbilda sig inom
spelproblem när du har en utbildning och har arbetat med problematiken, de som blir intresserade av
området får inte tillgång till utbildning och det är svårt att få tag i handledare som kan hjälpa behandlare
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med komplicerade fall. Detta kan i sin tur medföra att det blir svårt att behålla behandlare som arbetar
med problematiken.

Behov av att uppmärksamma spelproblem
Ett utvecklingsbehov som identifierades av de intervjuade var att inom hälso- och sjukvård, socialtjänst
och på arbetsplatser tydligare utveckla medvetenheten om förekomsten av spelproblem bland klienter,
patienter och arbetstagare. Vid upprepade ekonomiska problem eller psykisk ohälsa är det viktigt att
frågor ställs om spel om pengar. Även om medvetenheten om de allvarliga konsekvenser som spel om
pengar kan innebära har ökat under senare år, behöver vård- och omsorgspersonal och arbetsgivare ha
kunskap och mod att prata om spelproblem för att underlätta för de personer som drabbas att vara öppna
med sina problem.

Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion
Frivilligorganisationers arbete är betydelsefullt för målgruppen. Exempel på sådana frivilligorganisationer är Spelberoendes riksförbund, Spelberoendegruppen, Spelstopp Nu och Anonyma Spelare
(Gamblers Anonymous). De erbjuder stöd till många personer som har spelproblem och deras anhöriga
och tendensen under senaste år är att fler personer närvarar på möten runt om i landet. Det erbjuds
samtal i grupp och i vissa fall individuellt stöd. Stödinsatserna bygger oftast på tekniker från motiverande samtal, KBT och tolvstegsprogram.
Vidare fyller frivilligorganisationer en viktig funktion i att erbjuda stöd när kommun och/eller landstingsvård inte finns tillgänglig. Det handlar om stödinsatser under kvällar, helger, under semesterperioder och/eller i väntan på behandling. På grund av att det finns få behandlare som erbjuder vård uppstår
ofta långa väntetider. Att behöva vänta länge på behandling kan förvärra problematiken ytterligare. En
annan aspekt av frivilligorganisationernas arbete är att tillgången ser olika ut beroende på var någonstans i Sverige som personen med spelproblem bor. I södra och mellersta Sverige finns det fler lokala
föreningar som tillhandahåller stöd. Möjlighet att få stöd är betydligt mindre i norra Sverige där antalet
lokala föreningar är färre.

Spelberoende likställs med substansberoende
Spelproblem ses av de intervjuade som ett problem som liknar problem med alkohol eller narkotika.
Det refereras till hjärnans belöningssystem och att det har blivit förändrat utifrån att en person har spelat
överdrivet. Spel om pengar anses vara lika beroendeframkallande som beroendeframkallande substanser och ett problem som kan få lika stora konsekvenser som användning av olika substanser. Det görs
igen rangordning av vilken typ av beroende som är värst eller en klassificering utifrån risk utan olika
beroenden ses av de intervjuade som jämbördiga. Fokus är på de negativa konsekvenserna för individen.
Utifrån ett kliniskt perspektiv ses flytten av diagnosen till beroendesjukdomar som ett steg i rätt riktning
när det gäller spelproblem.10 Skillnader som framhålls är att spelberoende är orsakat av ett beteende
snarare än en substans och att spelandet ofta drivs av att vinna tillbaka tidigare förluster.

10

Diagnosen hasardspelsyndrom hette tidigare spelmani och var placerad under impulskontrollstörningar i
DSM-IV. I DSM-V har diagnosen flyttats till beroendesjukdomar.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka utbudet av stöd och behandling för spelproblem med fokus
på olika samverkansaspekter och utvecklingsbehov. Målet var att få en översiktlig bild av situationen
på spelbehandlingsfältet innan ändringarna i lagstiftningen trädde i kraft, för att om två år följa upp och
studera förändringar i termer av tillgänglighet till olika stöd- och behandlingsalternativ samt samverkan.
I följande avsnitt diskuteras de huvudsakliga resultaten. Slutligen föreslås några utgångspunkter som
kan vara vägledande vid etablerandet av stöd och behandling för spelproblem.
Resultaten från föreliggande undersökning bekräftar bilden som framträder i Stödlinjens kartläggning
av behandling (Berman, 2016; 2017) samt Folkhälsomyndighetens kartläggning av prevention av spel
mot pengar (Folkhälsomyndigheten (2016f; g; 2018d). Utbudet av tillgängliga stöd- och behandlingsinsatser för spelproblem varierar i hög grad på nationell nivå. Strukturerad behandling finns dock etablerad på vissa orter men det saknas stöd och behandling för spelproblem i stora delar av landet (se även
Håkansson m.fl., 2017). Det är framför allt i storstadsområdena som behandling finns tillgänglig, även
om väntetiderna ofta är långa. Den ojämlika spridningen av stöd och behandling på nationell nivå kan
delvis förklaras av organiserandet av behandling inte sällan vilat på enstaka behandlares engagemang.
Sverige har tidigare saknat en övergripande strategi för hur kommuner och landsting/regioner ska hantera överdrivet spelande vilket har lett till att spelproblem inte uppmärksammats och en fragmentarisk
och sårbar organisering av stöd och behandling på området. I jämförelse med alkohol och narkotika är
spel om pengar ett relativt ungt forskningsfält och dolt problem. Det finns därmed en risk att problem
med spel om pengar nedprioriteras till förmån för alkohol- och narkotikaproblem. För att öka medvetenheten om spelproblem i vård och omsorg och benägenheten hos personer med spelproblem att söka
hjälp, behövs ökad kunskap och tydliga rutiner för hur spelproblem ska hanteras inom socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens olika verksamheter. De nyligen genomförda lagändringarna och de kunskapsstöd som tagits fram av Folkhälsomyndigheten (2018a) och Socialstyrelsen (2017a) förbättrar förutsättningarna för att sådana rutiner ska komma till stånd.
Ett utvecklingsbehov som lyftes i intervjuerna var behovet av att tidigt uppmärksamma spelproblem i
vård- och omsorgssammanhang. Korta frågeformulär kan användas för att testa om en person har spelproblem. Det finns en rad olika instrument som utformats för detta med olika omfattning (se vidare
Socialstyrelsen, 2017b). Spelproblem är vanligare bland personer med försörjningsstöd (Folkhälsomyndigheten, 2015) varför det kan ses som angeläget att screena rutinmässigt för att upptäcka överdrivet
spelande vid indikationer på återkommande ekonomiska problem. Dahlberg och Anderberg (2015) har
genomfört en pilotstudie där screening med instrumentet NODS-PERC11 visade att det var möjligt att
uppmärksamma personer med spelproblem (en femtedel av de 48 deltagarna i projektet uppvisade någon form av spelproblem) vid handläggning av ekonomiskt bistånd i socialtjänsten. Det framkom dock
svårigheter att införa sådana rutiner på grund av personalens bristande kunskaper om spelproblem, tidsbrist, parallella utvecklingsarbeten, hög personalomsättning samt bristande ledningsansvar. De klienter
och personal som ingick i projektet ställde sig trots detta generellt positiva till screening av eventuella
spelproblem (Anderberg & Dahlberg, 2015).
11

NODS-PERC är ett kort frågeformulär med syfte att upptäcka spelproblem som är framtaget från det
längre bedömningsinstrumentet National Opinion Research Center DSM-IV for Gambling (NODS). NODSPERC består av fyra frågor utifrån DSM-IV-kriterierna upptagenhet, flykt, jaga förluster och sociala konsekvenser. Formuläret finnas att ladda ner på http://spelprevention.se
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Eftersom problemen bland dem som söker vård tenderar att vara högre än i befolkningen i allmänhet
(Regier m.fl., 1990) kan det även vara angeläget att screena för spelproblem i primärvården, något som
görs i väldigt liten omfattning idag. En pilotstudie har genomförts i primärvården där personalen först
fick en tvådagars utbildning och därefter screenade patienter med NODS-PERC (Nehlin, Nyberg &
Jess, 2016). Över sex procent av patienterna svarade ja på någon av frågorna och erbjöds en kort intervention bestående av feedback på svaren och uppföljning med frågor om hälsa i allmänhet och specifikt
om spel om pengar utifrån motiverande samtal. Forskarnas slutsatser var att primärvård kan vara en
lämplig arena för att genomföra korta interventioner mot överdrivet spelande förutsatt att personalen
genomgått utbildning, har tillräckligt med tid för att genomföra interventionen och att den genomförs
med patienter som personalen har träffat tidigare för att undvika att det känns integritetskränkande.
Vidare rekommenderas inte screening av spelproblem generellt för alla patienter i primärvården
(Rodda, Lubman & Latage, 2012), utan istället när patienter uppvisar vissa specifika symptom (såsom
stress, sömnproblem, tidigare substansproblem eller ångest/depression). Det bör dock presenteras som
del av en rutin på enheten för att undvika att personen känner sig utpekad.
Den behandlingsmetod som idag huvudsakligen används är manualbaserad KBT-orienterad behandling
i enlighet med vad som rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd (Socialstyrelsen, 2017a).
Många av de intervjuade efterlyser mer forskning om specifika behandlingsmetoder och integrerad vård
för att kunna hantera mer komplex problematik. I några få fall nämns motiverande samtal som behandlingsmetod. Resultaten indikerar behov av utveckling av mer integrerad behandling med skräddarsydda
interventioner. Det kan vara ett resultat av att de behandlare som arbetar terapeutiskt vill förkovra sig
ytterligare i problematiken. En annan förklaring kan vara att målgruppen blivit mer svårbehandlad efter
att spel om pengar blev mer tillgängligt på internet och att den psykiska ohälsan blivit mer framträdande.
Det är möjligt att de behandlingsstrategier som finns inte är lika effektiva för att möta behov hos nya
målgrupper. Att öka tillgängligheten till olika behandlingsalternativ både via internet och i olika vårdoch stödsammanhang och systematiskt utvärdera effekterna av dessa är därmed angeläget.
Frivilligorganisationernas arbete är ett viktigt komplement till professionell behandling genom att fungera stödjande både före och efter genomgången behandling eller när behandling inte finns tillgänglig.
De erbjuder känslomässigt, socialt och praktiskt stöd på ett värdefullt sätt som professionella sällan kan
göra (Binde, 2012). Att organisationernas arbete kan fortskrida och får fortsatt finansiering är viktigt
för att personer med spelproblem ska få långsiktigt stöd. Vad som saknas i dagsläget är systematiska
utvärderingar av deras verksamheter i Sverige, något som även efterfrågas i en amerikansk kontext
(Schuler m.fl., 2016).
En aspekt som framhålls av många av de intervjuade var bristen på kunskap bland personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det har skett olika utbildningsinsatser för att höja kompetensen
hos personal inom kommuner och landsting för att de ska bli kvalificerade för att uppmärksamma spelproblem och bedriva behandling. Dessa utbildningsinsatser verkar dock inte ha varit tillräckliga för att
tillgången på behandling i Sverige skulle få en spridning i alla delar av landet. Möjliga förklaringar kan
vara att det saknats resurser, att behandlarna inte haft mandat att bedriva behandling inom sin verksamhet eller att patient-/klientunderlaget varit för litet för att få i kontinuitet i behandlingsarbetet. Omfattande utbildningsinsatser föreslås av intervjupersonerna som ett sätt att råda bot på problemet. Utbildning för personal erbjuds i dagsläget via Centrum för psykiatriforskning som även bedriver forskningsprojekt för att öka tillgången till behandling. Utöver generell kompetenshöjning om bedömning och
behandling av spelproblem behövs resurser, vidareutbildning och handledning tillhandahållas.
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Utmaningar för socialtjänsten och hälso- och sjukvården vid
införandet av förtydligat ansvar i lagstiftningen
För att förtydliga kommunernas och landstingens ansvar att arbeta förebyggande och erbjuda stöd och
behandling till personer med spelproblem ändrades lagstiftningen vid årsskiftet 2017/2018. Hur ansvaret rent konkret ska fördelas mellan huvudmännen ska dock hanteras i lokala överenskommelser, i likhet
med samverkan vid hanterandet av alkohol- och narkotikaproblem. Skyldigheten för kommuner och
landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring hanterandet av alkohol- och narkotika har
funnits i lagstiftningen sedan 2013. Det är dock endast 56 procent av kommunerna som har en sådan
överenskommelse med landstinget (Socialstyrelsen, 2017c). När personer med substansproblem behöver vård och stöd från både kommun och landsting har stora brister i vård- och omsorgskedjan identifierats (IVO, 2016). För att underlätta samordning av insatser från olika aktörer ska det enligt lagstiftningen upprättas en samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med den enskilde (HSL 16 kap. 4 §;
SoL 2 kap. 7 §). Planen ska inkludera behov av insatser, respektive huvudmans ansvar för olika insatser
och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för att planen följs upp. IVO (2016)
konstaterar när det gäller alkohol- och narkotikaproblem att SIP underlättar för att få till stånd samverkan kring enskildas vård och behandling, men säger samtidigt att SIP sällan används trots att den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det finns exempel på fungerande samverkan, men samtidigt upplevs problem med att få till stånd tillfredsställande vård särskilt
för personer med både missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Dessa erfarenheter är viktiga att ha i
åtanke för att få till stånd fungerande samverkan kring personer med spelproblem som ofta behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det ställer stora krav på huvudmännen att på
lokal nivå upprätta tydliga rutiner och fördelning av ansvar för att erbjuda stöd och behandling till spelare och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2017d).
Samverkan kring spelproblem tar sig idag olika uttryck i olika delar av landet. Exempelvis i den överenskommelse som idag styr samverkan kring personer med missbruk/beroende mellan kommuner och
landsting i Stockholms län benämns spelberoende som ett utvecklingsbehov där hälso- och sjukvården
har ansvaret för att förebygga spelproblem och erbjuda behandling till ungdomar, vuxna och närstående
inom ramen för landstingets beroendevård (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 2016). En tilläggsöverenskommelse utifrån den nya lagstiftningen är dock under arbete. I Västra Götalandsregionen har det
nyligen beslutats att en regional enhet för specialiserad vård och behandling till barn/ungdomar och
vuxna med spelberoende (gambling och gaming) ska bildas vid Sahlgrenska universitetssjukhuset där
10 miljoner kronor avsatts för detta ändamål (Västra Götalandsregionen, 2017). Att i storstadsområdena
bilda mottagningar med specifik spelberoendekompetens inom både psykiatriska bedömningar, behandling, anhörigstöd och ekonomisk rådgivning torde ge förutsättningar till att erbjuda målgruppen
integrerad och kvalificerad vård på kontinuerlig basis. För att detta ska vara möjligt krävs att resurser
tillsätts för ändamålet.
Utifrån resultaten av denna studie krävs ett omfattande utvecklingsarbete på flera nivåer för att personer
med spelproblem och deras anhöriga ska få den hjälp de behöver. Spelproblem uppmärksammas allt
mer i media. Vid ett scenario där vi i landet ser en ökad tillgänglighet till spel om pengar samtidigt som
kunskapen om rätten till stöd och behandling sprids kan personer med spelproblem börja söka hjälp i
större utsträckning. Detta skulle innebära stora utmaningar för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
De frivilligorganisationer som inriktat sig på att hjälpa personer med spelproblem kan få ökad belastning, vilket gör det angeläget att erbjuda långsiktig finansiering av deras verksamhet. Förhoppningsvis
kommer det utvecklingsarbete som påbörjats leda till att personer med spelproblem får lättillgängligt
stöd och kvalificerad behandling i framtiden.
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Utveckling av stöd och behandling inom socialtjänst och hälsooch sjukvård
Nedan följer några punkter som kan vara rådgivande för beslutsfattare inom socialtjänst eller hälso- och
sjukvård i utvecklandet av stöd och behandling för personer med spelproblem.
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Tillsätt resurser och kompetensutveckling för att personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha grundläggande kunskaper om spelproblem och möjligheter att genomföra screening
för att upptäcka spelproblem.
Tillämpa screening av spelproblem med korta frågeformulär rutinmässigt när klienter/patienter
uppvisar tecken på återkommande ekonomiska problem, stress, sömnproblem, substansproblem och/eller ångest/depression.
Erbjud lättillgänglig och integrerad utredning, stöd och behandling för spelproblem i form av
psykiatrisk bedömning, stöd vid krissituationer, budget- och skuldrådgivning och psykosocial
behandling.
Satsa på systematisk uppföljning av de insatser som erbjuds för att ta vara på klienter/patienters
synpunkter, underlätta stöd vid eventuella återfall och kunna utvärdera resultat av behandlingen.
Skapa en fungerande struktur för behandlare som arbetar med målgruppen. Rekrytera/använd
ett flertal olika behandlare för att göra strukturen mindre sårbar.
Tillhandahåll handledning och vidareutbildning för dem som arbetar behandlande.
Samarbeta med andra kommuner om klientunderlaget är för litet i den egna kommunen.
Utarbeta tydliga rutiner kring samarbete och hänvisningsvägar mellan kommun och landsting.
Sprid information om var stöd och behandling finns tillgänglig.
Samarbeta med frivilligorganisationer. Försök hitta synergieffekter i behandling och stöd av
personer och anhöriga med spelproblem tillsammans med frivilligorganisationer.
Samarbeta med och arbeta för att stödja anhöriga till personer med spelproblem.
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Bilaga I. Frågeguide
Bakgrund
• Mitt namn är David Forsström och jag är forskare på Stockholms universitet.
• Detta är en studie om hur prevention, stöd och behandling för spelproblem utformas i olika
orter i Sverige, hur samverkan ser ut mellan kommun och landsting och vilka utvecklingsbehov
som finns.
• Sammanlagt 15–20 personer kommer att intervjuas från olika orter och organisationer.
• En uppföljning kommer att göras om två år för att se förändring.
• Tanken är att studien ska bidra till kunskap för att utveckla stöd- och behandlingsformer som
fungerar för att minska spelproblem i samhället.
• Forskningsprojektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), har
godkänts av Etikprövningsnämnden och genomförs av Stockholms universitet.
• Intervjun brukar inte ta mer än 30 minuter
Sekretessfrågor – hantering av personuppgifter
• Jag som intervjuar har tystnadsplikt.
• Det är frivilligt att vara med. Du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå att svara på en
specifik fråga. Du behöver inte förklara varför.
• När vi skriver om detta i artiklar och rapporter kommer ingen information att framgå om vad
just du har svarat. Du kan följa projektet på vår hemsida.
• Intervjun spelas in och kommer att skrivas ut för analys. Ingen annan än forskningspersonalen
som arbetar i projektet kommer att kunna se materialet. Inspelningar och utskrifter förvaras
säkert på Stockholms universitet så att ingen utomstående har tillgång till det.
• Är det något som är otydligt eller har du något du undrar över kring det?
• Har någon annan fråga om själva studien innan intervjun påbörjas?
• Accepterar du att delta i studien?
• Vill du att jag ska skicka hem information om studien och samtycket till dig? (E-post/Adress).
• Ett förtydligande – i frågorna betyder ”spel” ”spel om pengar”, inte data- eller tevespel.
Om intervjupersonen
Frågor kring intervjupersonen (yrkesroll etc.) och dess arbetsplats (huvudman/organisation, finansiering, inriktning)
Utformning av stöd och behandling
• Hur ser behovet av stöd och behandling ut hos er?
• Antal hjälpsökande per år (spelare, anhöriga)? Klassificering av spelare? Diagnosticering? Kategorisering?
• Vilka hjälpbehov har de som söker? (budget- och skuldrådgivning, psykiatriska bedömningar,
behandling av spelproblem, behandling vid samsjuklighet, enskilt stöd/gruppbehandling, anhörigstöd vuxna, barn)?
• Vilka preventions-, stöd- och behandlingsinsatser erbjuds på din ort? Av vilka aktörer?
• Hur ser samverkan ut mellan olika aktörer (kommun, landsting, frivilligorganisationer)?
• Hur ser prioriteringen ut mellan spelproblem och andra problem (alkohol, narkotika)? Hur ”farligt” eller allvarligt anser du att spelproblem är i jämförelse med andra beroenden?
• Vilka utvecklingsbehov finns för att spelare och dess anhöriga ska få effektiv och tillgänglig
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hjälp vid spelproblem?
Avslutning
• Hur skulle du sammanfatta det viktigaste för att spelare och dess anhöriga ska få rätt stöd och
behandling?
• Hur kändes den här intervjun? Något som vi missat att prata om?
• Vi kommer att kontakta dig igenom två år för att göra en uppföljning av hur situationen ser ut
då. Finns det annan nyckelperson som kan vara bra att ha i åtanke vid en sådan uppföljning.
• Tack för din medverkan.
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Bilaga II. Informationsbrev
Undersökning om behandlingsutbud för spel
Information om undersökningen
Inom ramen för forskningsprogrammet REGAPS – Möta utmaningar och minska spelproblem: hjälpsökande, bedömningsinstrument, samsjuklighet och effekter av policy – vid Institutionen för folkhälsovetenskap, genomförs en undersökning om prevention, stöd och behandling för spelproblem. Syftet
med studien är att undersöka utformningen av stöd och behandling i olika orter i Sverige, hur samverkan
ser ut mellan kommun och landsting och vilka utvecklingsbehov som finns gällande behandling av
spelproblem.
Målet är att intervjua 15–20 personer från olika orter och organisationer. Undersökningen kommer att
bidra med kunskap för utvecklingen av stöd- och behandlingsformer för att minska spelproblem i samhället. Förutom intervjumaterialet så är även dokument om samverkan och policy av intresse för undersökningen. Intervjun tar inte mer än 30 minuter. Intervjun planeras att genomföras över telefon (man
kan även välja att genomföra intervjun på sin arbetsplats).
En uppföljning kommer att göras om två år för att undersöka om ändringen i lagstiftningen som träder
i kraft 1 januari 2018 (prop. 2016/17:85) har haft någon inverkan på behandlingsutbud och samverkan
gällande behandling av spelproblem. Forskare från Institutionen för folkhälsovetenskap kommer då att
genomföra en ytterligare en omgång med intervjuer.
Etik, sekretess, hantering av svar och lagring av intervjumaterial
Undersökningen har godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm (D.nr. 2017/1260-31/5). Det är
frivilligt att vara medverka i undersökningen. Du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå att
svara på en specifik fråga. Du behöver inte förklara varför. Personen som genomför intervjun har tystnadsplikt. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut för analys. Ingen annan än forskningspersonalen
som arbetar i projektet kommer att ha tillgång till materialet. Inspelningar och utskrifter förvaras säkert
på Stockholms universitet så att ingen utomstående har tillgång till det. För att få uppdateringar kan du
följa projektet på Institutionen för folkhälsovetenskaps hemsida: https://.su.se/publichealth/. Resultat
kommer att presenteras i rapporter och forskningsartiklar. Resultaten kommer även att presenteras på
konferenser/seminarier med inriktning på spel om pengar. Viktigt att framhålla är dock att alla svar
kommer att presenteras på gruppnivå och att inga individuella svar kommer att kunna identifieras.
Information om ansvariga forskare
De forskare som ansvarar för undersökningen är David Forsström och Eva Samuelsson. David Forsström kommer att genomföra intervjuerna. Han är legitimerad psykolog och doktorand på Stockholms
universitet. Eva Samuelsson är socionom och doktor i socialt arbete och arbetar på Institutionen för
folkhälsovetenskap.
Har du frågor om undersökningen kan Du kontakta de ansvariga forskarna:
David Forsström
Eva Samuelsson
david.forsstrom@su.se
eva.samuelsson@sorad.su.se
Telefonnummer: 08–16 40 83
Telefonnummer: 08–16 17 54
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Den här rapporten presenterar resultat av en studie om utbudet av stöd och behandling
för spelproblem i Sverige. Syftet med studien var att undersöka situationen innan de
lagändringar som ägde rum vid årsskiftet 2017/2018 trädde i kraft för att
uppmärksamma vilka utmaningar och utvecklingsbehov socialtjänsten och hälso- och
sjukvården står inför för att kunna hantera spelproblem när de tilldelats ett tydligare och
gemensamt vårdansvar.
Rapporten vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och andra personer som i sitt arbete
kommer i kontakt med spelproblem på olika nivåer i samhället.
REGAPS är ett forskningsprogram vid Institutionen för folkhälsovetenskap finansierat av
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Programmet syftar till att
generera användbar kunskap till utformningen av behandling och andra insatser för
individer med spelproblem, samt till strategier för att förebygga pengaspelandets
skadeverkningar.
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