
 

SPEL OM PENGAR  
Sammanställning med fokus på Skåne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

  

  

  

  

Titel: Spel om pengar Sammanställning med fokus på 
Skåne 

Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne 

Författare: Karolin Johansson  

Utgivningsår: 2022 

Omslagsbild: Pixabay 

https://pixabay.com/photos/gambling-contest-poker-happiness-4178462/


 

 
4 

 
 

Innehållsförteckning 
VILL DU LÄRA DIG MER OM SPEL OM PENGAR? ................................................... 5 

Eller veta mer om andra delar av frågan än den du jobbar med? ............. 5 
Målgrupp: ................................................................................................................... 5 
Syfte: ............................................................................................................................. 5 
Användning: ............................................................................................................... 5 

SAMVERKAN KRING SPEL OM PENGAR ..................................................................... 6 
Spelberoende och lagstöd ......................................................................................... 6 

HUR SER DET UT I SKÅNE? ............................................................................................... 8 
VILL DU LÄRA DIG MER? ................................................................................................... 9 
FÖREBYGGA ......................................................................................................................... 10 

Hur arbetar man spelförebyggande? .................................................................. 10 
Att arbeta spelförebyggande med barn och unga ........................................ 11 
Hur ser det ut i Skåne? .............................................................................................. 11 

UPPTÄCKA OCH UTREDA ............................................................................................... 13 
Tidig upptäckt ............................................................................................................... 13 
Tecken på potentiella spelproblem ...................................................................... 13 
Utredningsprocessen hos kommun och region .............................................. 14 
Barn och unga ............................................................................................................... 15 

BEHANDLING ....................................................................................................................... 16 
Behandling av spelproblem behöver utforskas ............................................... 16 
Vad erbjuds? .................................................................................................................. 17 
Vad rekommenderas för att behandla spelproblem? ................................... 17 
Behandling för barn och unga ................................................................................ 18 
Vill du lära dig mer? .................................................................................................... 18 

ANHÖRIGSTÖD ................................................................................................................... 19 
En av tio svenskar har en anhörig med spelproblem .................................... 19 
Anhörig eller närstående? ........................................................................................ 20 
Vikten av anhörigstöd ................................................................................................ 20 
Vuxna som anhörig eller närstående ................................................................... 20 
Barn och unga som anhörig eller närstående .................................................. 21 

Handlingsprogram för barn som anhöriga ................................................. 22 
ÖVRIGT STÖD ...................................................................................................................... 24 

Självhjälp och stödgrupper ...................................................................................... 25 
FORSKNING .......................................................................................................................... 26 

Forskningsgrupper och nätverk ............................................................................. 26 
HITTA RÄTT I SKÅNE ......................................................................................................... 28 

Kommuner ...................................................................................................................... 28 
Hälso- och sjukvård (region) ................................................................................... 30 
Självhjälp ......................................................................................................................... 30 
 



 

 
5 

Vill du lära dig mer om spel om pengar? 

Eller veta mer om andra delar av frågan än den du jobbar med? 
Kommuner och regioner ska arbeta förebyggande med spel om pengar. De ska också 
erbjuda stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar.  

Målgrupp: 

Denna sammanställning är till för dig som arbetar med frågor relaterat till spel om 
pengar och vill lära dig mer om området, vad som görs och vem som gör vad. Den 
kan vara relevant för både dig som arbetar inom lokal verksamhet och för dig som 
arbetar inom regional verksamhet i Skåne. 

Syfte: 

Denna sammanställning samlar digitalt tillgängliga resurser, så som länkar till 
webbplatser, inspelade föreläsningar eller användbara dokument. Sammanställning 
lyfter olika typer av stöd och visar på arbetet med grupperna vuxna och barn och 
unga, både som personer med problem om spel om pengar och anhöriga eller 
närstående. 

Användning: 

Du kan använda denna sammanställning för att få en snabb överblick av området och 
sedan klicka dig vidare till fördjupad kunskap. Sammanställningen har delats upp i 
olika avsnitt. Varje avsnitt är fristående. Du kan välja att läsa hela eller de avsnitt 
som du tycker är relevanta för dig. 
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Samverkan kring spel om pengar 

Spelberoende och lagstöd  
Den 1 januari 2018 genomfördes ändringar i socialtjänstlagen (2001:453), (SOL), 
och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), (HSL) i relation till kommuner och 
regioners ansvar för att stötta och vårda personer med spelberoende eller problem 
med spel om pengar. Genom lagändringen är skadligt bruk eller beroende av spel 
om pengar likställt med skadligt bruk eller beroende av alkohol och andra 
substanser. Forskarna Eva Samuelsson och David Forsström på Stockholms 
universitet har i sammanställningen Utbud av stöd och behandling för spelproblem - 
Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen beskrivit hur lagändringarna har 
påverkat vård och stödapparaten i Sverige.  
 

• Utbud av stöd och behandling för spelproblem − uppföljning av förtydligat 
ansvar, su.se  
 

Spelberoende är ett tillstånd där orsaker och skadeverkningar kan vara såväl sociala, 
psykiska och somatiska. Vård och stöd måste också spegla denna bredd. Kommuner 
och regioner har därför ett gemensamt ansvar att tillhandahålla och samordna stöd 
och behandling till personer med ett spelberoende eller problem med spel om 
pengar. Även andra aktörer, så som självhjälpsgrupper, myndigheter och lagstiftare 
är viktiga i arbetet mot spelproblem. 
 
Figur 1: Vem gör vad av kommun, region, andra aktörer. 
 

 
 
 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1442830&dswid=-4555
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1442830&dswid=-4555
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Genom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen kan man se att kommun och 
region, genom socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska tillhandahålla insatser som 
berör båda aktörernas verksamhet. Till exempel behandling av spelproblem och stöd 
till både spelare och anhöriga. Samverkan mellan kommun och region är viktigt för 
att insatser ska fungera på bästa sätt för en person med spelproblem. SIP, samordnad 
individuell plan är ett verktyg att använda för att planera vården för en enskild 
individ då den sträcker sig över flera aktörer. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har tagit fram en rapport och även samlat bra information på sin webbplats 
kring SIP.  

• Samordnad individuell plan på skr.se  
• Använd SIP ett verktyg för samverkan, skr.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/anvandsipettverktygvidsamverkan.64602.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/anvandsipettverktygvidsamverkan.64602.html
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Hur ser det ut i Skåne? 
 
I Skåne har en ramöverenskommelse tagits fram för att tydliggöra ansvar för 
kommun och region kring spelproblem. Region Skåne och de skånska kommunerna 
ska se över behov och organisering av vård, behandling och stöd för personer med 
skadligt bruk och beroende av spel om pengar. Region Skåne och de skånska 
kommunerna ska utveckla vården, öka kompetensen och ta fram rutiner för 
samverkan kring målgruppen. Det är angeläget att följa den nationella 
kunskapsutvecklingen och gemensamt öka kunskapen inom området.  

 
I överenskommelsen åtar sig kommun och region flertalet åtgärder. Vilka åtgärder 
det gäller sammanfattas i rutorna längst ned på denna sida. Överenskommelsen kan 
hittas på Skånes Kommuners webbplats. 

• Ramöverenskommelse (PDF) s. 13 Personer med missbruk och beroende av 
spel om pengar  

• Skadligt bruk och beroende, skaneskommuner.se 
 
 
Figur 2: Åtagande för kommun och region.  
 
 
 
 
      
 
 

 
 

  

Kommun åtar sig att: 

• Erbjuda stöd och behandling till 
spelare 

• Säkerställa nödvändig kunskap bland 
personal 
 

Region åtar sig att: 

• Erbjuda behandling till spelare 
• Anmäla om barn riskerar far illa 
• Säkerställa nödvändig kunskap bland 

personal 
 

 

Kommun och region åtar sig 
gemensamt att: 
• Region Skåne och de skånska 

kommunerna ska utveckla vården, öka 
kompetensen och ta fram rutiner för 
samverkan kring målgruppen. 

• Det är angeläget att följa den nationella 
kunskapsutvecklingen och gemensamt 
öka kunskapen inom området.  

• Erbjuda samordnade insatser vid 
samsjuklighet 

• Samverka med andra relevanta aktörer 
 

 

Både kommun och region åtar sig att:  

• Region Skåne och de skånska 
kommunerna ska se över behov och 
organisering av vård, behandling och 
stöd för personer med skadligt bruk 
och beroende av spel om pengar 

• Samverka genom SIP 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf
https://sk%C3%A5neskommuner.se/strategiska-omraden/halsa-social-valfard-och-omsorg/skadligt-bruk-och-beroende/
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Vill du lära dig mer? 
Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Behandling av spelmissbruk och spelberoende - Kunskapsstöd 
med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten” innehåller sex 
rekommendationer som gäller stöd, vård och behandling av personer med 
spelmissbruk eller spelberoende om pengar.  

• Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med 
rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Socialstyrelsens rapport ”Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar - 
Tematisk uppföljning av behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT-arbetet 
och spel om pengar” belyser läget och utvecklingen bland de som söker vård och stöd 
från socialtjänst och hälso- och sjukvård relaterat till bland annat spel om pengar.  

• Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar – Tematisk 
uppföljning av behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT 
arbetet och spel om pengar 

 
Zophia Mellgren, Samordnare på SKR medverkade vid ett seminarium från Uppsala 
universitet och pratade om förändringar i lagstiftningen och vad de innebär. Hennes 
presentation börjar cirka 31 minuter in i videon och länken nedan tar dig direkt dit. 

• Zophia Mellgrens föreläsning – Hur samverkar kommun och region kring 
problemspelande om pengar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-12-5.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-12-5.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7277.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7277.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7277.pdf
https://youtu.be/r_7jcyYWP5g?t=1849
https://youtu.be/r_7jcyYWP5g?t=1849
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Förebygga 
 

Vad säger lagstiftningen om det förebyggande arbetet? Spelproblem påverkar inte 
bara individen utan också dess anhöriga och samhället i stort. Därför är det viktigt 
att arbeta förebyggande. Det finns många olika omständigheter och faktorer som kan 
skydda från eller öka risken att utveckla spelproblem. För att kunna arbeta 
förebyggande är det viktigt att se till dessa omständigheter och faktorer samt se till 
både individen själv, dess sociala nätverk och samhället i stort.  

Det förebyggande arbetet kring spel om pengar definieras i socialtjänstlagen (SOL) 3 
kap. 7§ och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap. 7§. Den 1 januari 2019 infördes 
även en ny lagstiftning kring spel om pengar, en viktig del i det förebyggande 
arbetet. Spellagen (2018:1138) innebär bland annat en licensmarknad som ställer 
krav på funktioner och agerande hos de aktörer som vill rikta sig mot den svenska 
marknaden. Lagen innebär även en omsorgsplikt för spelbolag, de ska arbeta med att 
uppmärksamma och stoppa personer i riskzonen för problematiskt spelande. 
Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att spelverksamhet i Sverige 
utövas lagligt. De ansvarar även för självavstängningsregistret Spelpaus.se där en 
person som spelar kan stänga av sig för alla spelbolag med licens i Sverige. Du hittar 
lagen på riksdagens webbplats  

• Spellagen (2018:1138), riksdagen.se.  

Vill du läsa mer om arbetet kring spellagen hittar du det på  

• Spelinspektionen.se  

Hur arbetar man spelförebyggande?  
 

Folkhälsomyndigheten har information om att arbeta spelförebyggande på sin 
webbplats spelprevention.se. Bland annat har de gjort en video om processen för 
förebyggande arbete och en vägledning för kvalitetssäkrat spelförebyggande arbete.  

• Förebyggande arbete på spelprevention.se  
• Evidens spelförebyggande metoder - spelprevention.se  
• Vägledning för kvalitetssäkrat spelförebyggande arbete på spelprevention.se 
• E-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention 

 
 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spellag-20181138_sfs-2018-1138
https://www.spelinspektionen.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/forebygga-spelproblem/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/forebygga-spelproblem/evidens-spelforebyggande-metoder/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/forebygga-spelproblem/vagledning-for-kvalitetssakrat-arbete/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/lyckas-med-andts-prevention/e-utbildning/
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”Barn till föräldrar som spelar 
om pengar tenderar att börja 
spela tidigare, spela mer 
senare i livet jämfört med 
jämnåriga samt har en ökad 
risk för att utveckla 
spelproblem.”  

Att arbeta spelförebyggande med barn och unga  
Barn och unga har rätt till en spelfri uppväxt. Det innebär att de inte ska behöva 
drabbas av vare sig sitt eget eller sina närståendes spelande. Barn som lever i 
närheten av personer med spelproblem har större risk att själva utveckla 
spelproblem och fara illa. Genom att tidigt identifiera och 
stärka personer som har flera riskfaktorer och utveckla 
skyddsfaktorer, kan samhället bidra till färre spelproblem och 
ökad jämlikhet i hälsa. Folkhälsomyndigheten har på 
spelprevention.se samlat information kring risk- och 
skyddsfaktorer för just unga när det gäller spelproblem.  

• Risk och skyddsfaktorer barn och unga, 
spelprevention.se  

Vill du veta mer om hur barn och ungas spelande ser ut nationellt? CAN har tittat 
närmare på situationen i sin fokusrapport Spel om pengar bland unga. Du hittar 
rapporten på CAN:s hemsida:  

• Fokusrapport 03 spel om pengar bland unga, CAN.se 

 

 
 

Hur ser det ut i Skåne? 
 

Enligt Region Skåne folkhälsorapport Vuxna i Skåne 2020 har 3,3 procent av vuxna i 
Skåne län riskabla spelvanor jämfört med 4 procent i riket. Riskabelt spelande 
innebär att en person fått minst en negativ ekonomisk konsekvens eller minst ett 
beroendesymtom. Unga män och män som är födda i övriga världen har högre risk 
att utveckla riskabla spelvanor.  

 
 
 

SBU har gjort en systematisk översikt  
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en 
systematisk översikt för att utvärdera utbildningsinsatser som en 
förebyggande insats mot spelproblem. Utredningen indikerar att både 
längre utbildningar kring spel om pengar på gymnasienivå samt 
personanpassad återkoppling utan normativ komponent båda kan bidra 
till att minska antal speldagar. Läs rapporten på SBU:s hemsida: 

• Att förebygga problem med spel om pengar – En systematisk 
översikt, SBU.se 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/unga-och-spel/risk--och-skyddsfaktorer-for-unga/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/unga-och-spel/risk--och-skyddsfaktorer-for-unga/
https://www.can.se/publikationer/spel-om-pengar-bland-unga/
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/att-forebygga-problem-med-spel-om-pengar/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/att-forebygga-problem-med-spel-om-pengar/


 

 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det gäller barn och 
unga visar Region Skånes 

folkhälsorapport Barn och 
unga i Skåne 2021 
situationen kring spel om 
pengar bland unga i 
Skånes län. Generellt 
verkar pojkar spela i 
större utsträckning än 
flickor, i både årskurs 9 
och årskurs 2 i gymnasiet. 
Skillnader mellan 
årskurserna ses dock i 
förekomsten av problem 
av spelandet. 
 
 
 

Åldersgrupper, utbildningsnivå och födelseregion
Andel med riskabla spelvanor, %
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Figur 3: Andel med riskabla spelvanor, % 

Figur 4: Problematiskt spelande 
 

https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten-barn-och-unga-2021/
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten-barn-och-unga-2021/
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten-barn-och-unga-2021/
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I  Folkhälsomyndighetens (FHM) kartläggning som gjordes 2018/2019 svarade över 
hälften av kommunerna att de har kompetensutvecklat sin egen personal inom 
spelberoendeproblematik och inkluderat spel i andra områden som ANDT och 
psykisk hälsa. Men få kommuner uppgav att de hade arbetat praktiskt förebyggande 
med att förebygga spel. 

• Kommunernas arbete för att förebygga spel 
• Regionala data  

 
 

Upptäcka och utreda 

Tidig upptäckt  
Det är viktigt att tidigt 
upptäcka spelproblem hos 
en individ och förhindra 
det innan det går för långt. 
Spelproblem kan upptäckas 
genom flera verksamheter 
och aktörer inom både 
kommun och region. För att 
få ett grepp om personens 
hela problem krävs ofta 
samverkan med olika aktörer 
och instanser och samverkan 
mellan kommun och region 
är nödvändigt. 
  
 

Tecken på potentiella spelproblem  
Det finns många olika faktorer som kan vara tecken på spelproblem, så som 
ekonomiska svårigheter, stress och psykisk ohälsa. Flera aktörer kan komma i 
kontakt med problemspelare även om de inte är specialiserade för just 
spelbehandling eller insatta i spelproblem. Här nedan kan du läsa mer om när och 
hur man bör ställa frågor om spel om pengar samt några exempel på verksamheter 
som bör screena och vara uppmärksamma på spelproblem.  

• Uppmärksamma spelproblem så att personer får hjälp att se problemen och 
motivation att söka hjälp 

Figur 6: Olika aktörer som kan beröras inom 
kommun och region. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/forebygga-spelproblem/kommunernas-arbete-for-att-forebygga-spel/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/regionala-data/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/spelproblem/uppmarksamma-spelproblem/#:%7E:text=Exempel%20p%C3%A5%20vad%20du%20kan%20s%C3%A4ga%20till%20personer,dig%3F%20I%20s%C3%A5%20fall%20vilka%3F%E2%80%9D%20...%20Fler%20objekt
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/spelproblem/uppmarksamma-spelproblem/#:%7E:text=Exempel%20p%C3%A5%20vad%20du%20kan%20s%C3%A4ga%20till%20personer,dig%3F%20I%20s%C3%A5%20fall%20vilka%3F%E2%80%9D%20...%20Fler%20objekt
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Utredningsprocessen hos kommun och region  
 
För både kommun och region finns en process från det att en individ tar kontakt tills 
att en insats kan genomföras. Stöd och behandling från kommun beslutas enligt 
socialtjänstlagen. Beslutet baseras på utredningsarbete för att kartlägga individens 
problembild samt vilka förutsättningar som finns för behandling och stöd. Även 
regionen genomför en utredning av individens problembild och situation innan en 
vårdplan tas fram.  
 
Figur 7: Kommuners och regioners process för beslut om behandling 
och stöd. 

 

Lär dig mer om bedömningsinstrument 
 
I många kommuner används ASI-spel, en domän för spel om pengar i 
bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI). Formuläret togs fram 2017 av 
forskare vid Lunds universitet och finns fritt tillgängligt på nätet, bl a via Socialstyrelsens 
hemsida. Länk för att komma till instrumentet: 

• ASI-spel grund 
 

Sedan 2020 används kvalitetsregistret GamReg Sweden för att följa trender i 
vårdsökande, problembild, samsjuklighet och förlopp hos patienter i behandling för 
spelberoende i Region Skåne. Registret kan användas nationellt, men används än så länge 
av Region Skånes enheter för behandling av spel om pengar respektive gaming. Registret 
gör det möjligt att bedriva kvalitetssäkring och att aktivt följa vårdbehov, t ex avseende 
vilka behandlingsmetod som behövs, vilka samordningar med andra huvudmän som 
behövs, och barns och anhörigas behov vid spelberoende.  
Länk för att komma till instrumentet: 
       • GamReg Sweden  
 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/bedomningsinstrument-vid-missbruk-och-beroende/addiction-severity-index-asi/asi-grund/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/bedomningsinstrument-vid-missbruk-och-beroende/addiction-severity-index-asi/asi-grund/
https://rcsyd.se/anslutna-register/gamreg-sweden
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Läs mer om kommuner och regioners process för beslut om behandling och stöd. 
• Ansvar för behandling och stödinsatser - Kunskapsguiden 
• Vuxenpsykiatrimottagning spelberoende Malmö 

 
Det finns flera olika typer av frågeformulär och metoder att använda för att upptäcka 
och utreda spelproblem. Dessa kan fyllas i själv av individen eller användas som 
underlag för samtal med socialsekreterare, behandlare eller primärvård. På 
spelprevention.se och kunskapsguiden.se har de olika verktygen listats och 
beskrivits.  

• Mäta och upptäcka spelproblem, Spelprevention.se  
• Utredning och bedömning, kunskapsguiden.se 

Barn och unga  
Även om det är 18 årsgräns på spel om pengar har 25 procent av 16–17 åringar 
spelat om pengar i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Då unga spelare ofta inte 
har nått samma problemnivå som vuxna spelare måste man titta efter andra saker än 
man gör när man arbetar med vuxna. På spelprevention.se tar 
Folkhälsomyndigheten upp hur situationen ser ut bland barn och unga samt 
bedömningsinstrument som används för att just upptäcka spel om pengar bland barn 
och unga.  
 

• Spel om pengar bland unga, spelprevention.se  
• Mäta spelproblem bland unga, spelprevention.se  
 

För barn och unga tillkommer också en annan viktig aktör i arbetet med tidig 
upptäckt och även förebyggande arbete, skolan. För den som arbetar i skolan har 
Skolverket tagit fram material för att stödja samtal kring spel om pengar med elever 
i övre grundskolan och gymnasiet.  
Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. 
Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att 
öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. 
Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, 
socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet 
är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. 

 
• ANDTS spel om pengar, skolverket.se  
• Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande, 

Länsstyrelsen 
 
 
 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/behandling-och-stodinsatser-vid-missbruk-och-beroende/ansvar-for-behandling-och-stodinsatser/
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-spelberoende-malmo/?highlight=spel
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/material-och-stod/mata-och-upptacka-spelproblem/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/spelproblem/utredning-och-bedomning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/unga-och-spel/spel-om-pengar-bland-unga/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/material-och-stod/mata-och-upptacka-spelproblem/mata-spelproblem-bland-unga/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andts-spel-om-pengar
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/andts/spel-om-pengar.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/andts/spel-om-pengar.html
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Figur 8: I figuren nedan visas exempel på aktörer och olika områden 
som berörs i samband med spelproblem bland barn och unga: 
 

 
 

Behandling 

Behandling av spelproblem behöver utforskas 
Behandling av spelproblem är ett område som behöver utforskas mer. Både SBU och 
Socialstyrelsen lyfter i sin beredning respektive kunskapsstöd att mer forskning krävs 
för att säkerställa effekten av flertalet insatser på antalet 
personer som spelar om pengar. Som det ser ut idag 
finns få metoder med bevisad effekt men både SBU och 
Socialstyrelsen lyfter fram KBT som en behandling där 
effekt har fastställts. Både kommun och region erbjuder 
behandling. Vid behandling av spelberoende använder 
kommun och region sig av psykosocial behandling som 
har fokus på den sociala situationen och sammanhanget. Regionen kan även 

” Få 
behandlingsmetoder har 
bevisad effekt mot 
spelberoende. För KBT 
har effekt fastställts”. 

 

Dataspelsberoende hos barn och unga 
När det talas om spelproblem bland barn och unga tas inte bara spel om 
pengar upp, utan även dataspelsberoende nämns. Denna 
sammanställning har fokus på spel om pengar då dataspelsberoende inte 
likställs med andra missbruks och beroendediagnoser, men vill du veta 
mer om dataspelsberoende kan du läsa om det på spelprevention.se  

   
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/dataspel/


 

 
17 

tillhandahålla psykologisk behandling som har fokus på individens inre psykologiska 
processer. 

Vad erbjuds?  
Varje kommun anger vad de erbjuder eller har hänvisningar på sin webbplats. Även 
regionen har en vuxenpsykiatrimottagning för spelberoende. Länk till alla 
kommuners webbplatser samt regionens sida hittar du i avsnittet Hitta rätt i Skåne 
längre bak i kunskapssammanställningen. 

Vad rekommenderas för att behandla spelproblem?  
Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelproblem rekommenderar fem 
insatser som delas upp på olika delar av vårdkedjan, att upptäcka, utreda och 
behandla.  
 

• Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelproblem (PDF)  
 

Det är fyra BÖR-rekommendationer, vilket innebär att insatsen bedöms kunna ha 
starkt positiva effekter och de flesta bör få ta del av dem. Kunskapsstödet innehåller 
även en KAN-rekommendation vilken innebär att insatsen kan ge effekt när den 
erbjuds under vissa omständigheter.  
 
Figur 9: Rekommendationerna listade efter typ av insats: Upptäcka, 
utreda, behandla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Utreda 
Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bör använda 
bedömningsinstrument vid 
utredning av missbruk eller 
beroende av spel om pengar. 
 
Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten kan använda 
speldagbok för att få 
information om spelmönster 
hos personer med missbruk 
eller beroende av spel om 
pengar. 

 

Behandla  
Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bör erbjuda 
KBT med inriktning spel om 
pengar till personer med 
missbruk eller beroende av 
spel om pengar.  
Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bör erbjuda 
kombinationen KBT med 
inriktning spel om pengar och 
MI till personer med missbruk 
eller beroende av spel om 
pengar, som har särskilt behov 
av motivationshöjande insats. 

Upptäcka  
Hälso- och 
sjukvården och 
socialtjänsten bör 
använda korta 
frågeformulär för att 
upptäcka och 
uppmärksamma 
spelproblem. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-12-5.pdf
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Socialstyrelsens kunskapsstöd tar även upp ett flertal insatser utan rekommendation 
då mer forskning behövs för att fastställa eventuella effekter. Kortare information 
om behandlingsmetoderna både med och utan rekommendation finns på 
kunskapsguiden.se 

• Stöd och behandling, kunskapsguiden.se 
Socialstyrelsens kunskapsstöd baseras delvis på resultat från beredningen av 
vetenskapliga bevis för olika spelbehandlingsmetoder som Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU) genomfört. Vill du veta mer om evidens för 
de olika metoderna hittar du SBU-rapporten på deras webbplats: 

• Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid 
beroende eller problemspelande, sbu.se 

 

Behandling för barn och unga 
SKR har tagit fram en handledning kring missbruk och beroende bland unga 
personer (13– 29 år). Även om den inte inkluderar spel om pengar menar SKR att 
delar av innehållet i handledningen ändå kan vara applicerbart vid hantering av unga 
med spelproblem. Till exempel kan delarna om Vikten av samverkan, samordning 
och delaktighet (s.22) och Viktiga aktörer för tidig upptäckt (s.37) vara användbara 
vid arbete med samverkan kring barn och unga med spelproblem. 

• Handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga personer (13-29år), 
skr.se 

 
För att effektivt kunna hjälpa en individ med sitt spelande är det viktigt att förstå 
deras situation. UR har i sitt debattprogram för unga Tänk till! tagit upp ämnet och i 
detta klipp diskuterar ungdomar sina spelproblem. 

• UR - Tänk till! - Spelproblem bland unga, youtube.com 

Vill du lära dig mer? 
Centrum för psykiatriforskning (CPF) erbjuder en webbutbildning på 
spelutbildning.nu. Utbildningen är kostnadsfri och tar mellan 2 och 4 timmar att 
genomföra. CPF anordnar även flertalet utbildningar och nätverksträffar för 
yrkesverksamma inom spelberoende och behandling. Du hittar hela deras 
kurskatalog på deras webbplats. 

• CPF:s utbildningar om spelberoende, psykiatriforskning.se 

• Kostnadsfri webbutbildning om spelproblem CPF, psykiatriforskning.se 

 
 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/missbruk-och-beroende/spelproblem/stod-och-behandling/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/spel-om-pengar--behandling-med-psykologiska-metoder-eller-lakemedel-vid-beroende-eller-problemspelande/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/spel-om-pengar--behandling-med-psykologiska-metoder-eller-lakemedel-vid-beroende-eller-problemspelande/
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/handlingsplanmotmissbrukochberoende.64967.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/handlingsplanmotmissbrukochberoende.64967.html
https://www.youtube.com/watch?v=juSpZ3aNBQk
https://www.psykiatriforskning.se/Utbildning/fortbildning/spelberoende/
https://lartorget.sll.se/extern/plugins/Fullscreen%20and%20back/index.htm?courseid=5732&personalId=2e28e91c-1cc3-4172-bdcb-db3adaf17e3f
https://lartorget.sll.se/extern/plugins/Fullscreen%20and%20back/index.htm?courseid=5732&personalId=2e28e91c-1cc3-4172-bdcb-db3adaf17e3f
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Föreläsningar om spelbehandling 
På UR finns en föreläsningsserie med spelproblem i fokus. Föreläsningarna fokuserar 
på olika former av spelberoende samt vad lagen, forskningen och praktiken säger. 
Serien är inspelad 2018 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 

• Spelproblem i fokus: Vad är spelberoende?  

• Spelproblem i fokus: Behandling vid spelproblem 

• Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende 

 

Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet, har även föreläst på Nordic 
Institute & Conferences of alcoholism, addiction & gambling om synen på 
spelberoende under 2018.  
 

• Forskning och framsteg i synen på spelberoende, Anders C Håkansson, 
professor, Lunds universitet 

 

Anhörigstöd 

En av tio svenskar har en anhörig med spelproblem  
Drygt 10 procent av befolkningen, 762 000 personer (16–87 år) uppgav enligt 
Swelogs 2018 att de har någon i sin närhet som har eller 
har haft spelproblem det senaste året. En persons 
spelande påverkar inte bara den enskilda individen utan 
också familj och vänner. Familj och vänner kan agera 
stöd för den spelande men även själv påverkas negativt 
av spelandets konsekvenser, därför är det viktigt att inte 
glömma bort även deras behov av stöd och hjälp. Att 
vara anhörig eller närstående har ingen åldersgräns och 
det är viktigt att se både vuxna och barn när man arbetar med anhörigstöd.  

 
 
 
 
 

” Familj och vänner 
kan agera stöd för 
den som spelar men 
även själva påverkas 
negativt av 
spelandet.” 

https://urplay.se/program/205130-ur-samtiden-spelproblem-i-fokus-vad-ar-spelberoende
https://urplay.se/program/205143-ur-samtiden-spelproblem-i-fokus-behandling-vid-spelproblem
https://urplay.se/program/205147-ur-samtiden-spelproblem-i-fokus-kunskapsstod-om-spelmissbruk-och-spelberoende
https://www.youtube.com/watch?v=mMCfcJy-gj8
https://www.youtube.com/watch?v=mMCfcJy-gj8
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Anhörig eller närstående? 
Samma grupp personer kallas olika saker inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. I 
socialtjänsten kallas gruppen för anhöriga, enligt SOL och inom hälso- och sjukvård 
kallas gruppen för närstående, enligt HSL. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Vikten av anhörigstöd 
Anders Nilsson, leg psykolog och doktorand, Karolinska institutet, berättar om 
anhöriga och spelberoende.  
 

• Anhöriga och spelberoende 

Vuxna som anhörig eller närstående 
Anhöriga och närstående kan uppleva problem i relationen till den som spelar, att 
deras egna behov och känslor blir åsidosatta och även känna av ekonomiska eller 
juridiska problem som spelaren står inför. Stöd till anhöriga behöver därför innefatta 
flera olika insatser som hanterar både det psykologiska stödet, utbildning kring 
spelproblem och praktisk hjälp att styra upp ekonomi eller förstå juridiska frågor. 
 
Folkhälsomyndigheten lyfter i sitt faktablad "Spelproblem påverkar både spelaren 
och närstående negativt" hur situationen ser ut för vuxna personer som har en 
anhörig eller närstående med spelproblem. I faktabladet beskrivs hur anhöriga och 
närståendes mående, både psykiskt och fysiskt kan påverkas av spelandet och även 
hur anhöriga och närstående ofta själva har eller kan utveckla problematiska 
levnadsvanor, inklusive spelproblem. 
 
  •    Spelproblem påverkar både spelaren och närstående negativt, 

folkhalsomyndigheten.se 

Anhöriga 
Stöd till anhöriga/anhörigstöd 
är reglerat i SOL (5 kap.10§). 
Med anhörig avses; ”person 
inom familjen eller de 
närmaste släktingarna.” 

 

Närstående 
Stöd till närstående är reglerat i 
HSL (kapitel Krav på hälso- och 
sjukvården 2 b § och 3 kap. 
patientlagen (2014:821), Lag 
(2014:822)). Med närstående 
avses ”person som den enskilde 
anse en nära relation till”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aV6gD-JfzEA
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/spelproblem-paverkar-bade-spelaren-och-narstaende-negativt/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/spelproblem-paverkar-bade-spelaren-och-narstaende-negativt/
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Barn och unga som anhörig eller närstående 
Det är ett barns grundläggande rättighet att växa upp under trygga förhållanden och 
när en förälder eller annan närstående har ett spelberoende så påverkar det hela 
familjens möjlighet till en trygg vardag. 
 
Både kommun och region har ett ansvar att stötta barn som lever med en anhörig 
eller närstående som är beroende. När socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
möter vuxna med allvarliga svårigheter som är föräldrar eller lever med barn, 
behöver de uppmärksamma barnens situation och behov av stöd, hjälp och i vissa fall 
skydd. 
 
Hälso- och sjukvården har ett speciellt ansvar för att ge stöd, information och råd till 
barn och unga som är närstående. När det gäller att ge information till ett barn kring 
dess närståendes spelberoende finns det faktorer att ta i åtanke. Socialstyrelsen har i 
ett meddelandeblad skrivit om hur man kan tänka när man ska ge information kring 
missbruk till barn under 18 år.  
 

• Socialstyrelsen meddelandeblad - Hälso- och sjukvårdens ansvar för 
information, råd och stöd till vissa barn under 18 år, PDF 

 
På spelprevention.se sammanfattar Folkhälsomyndigheten situationen kring barn 
som anhörig eller närstående till någon med spelproblem. Det är viktigt att fånga 
upp dessa barn och ge det stöd de behöver då spelproblem hos anhörig eller 
närstående kan leda till problem även för barnet. 
 

• Barn och unga som närstående, spelprevention.se 
 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2010-7-4.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2010-7-4.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2010-7-4.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/unga-och-spel/barn-och-unga-som-narstaende/
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) driver, på uppdrag av 
regeringen, sedan 2008 ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för 
anhörigstöd. NKA samlar och producerar information kring alla anhöriga 
oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller 
funktionsnedsättning. De har tagit fram flertalet utbildningar för personer som 
arbetar med anhörigstöd. Till exempel har de tagit fram webbutbildningen Barn 
som anhöriga – Våga fråga! Utbildningen vänder sig till personer som arbetar 
inom hälso- och sjukvården och syftar till att ge mer kunskap om hur barn som 
anhöriga eller närstående kan uppmärksammas enligt hälso- och sjukvårdslagen 
5 kap. 7§. Webbutbildning Barn som anhöriga – Våga fråga! 

 
• Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA (anhoriga.se) 
• Webbutbildning Barn som anhöriga - Våga fråga! 

 

Handlingsprogram för barn som anhöriga 

Region Skåne har ett regionalt handlingsprogram för barn som anhöriga. 
Handlingsprogrammet förtydligar att alla verksamhetschefer i hälso- och sjukvården 
och tandvården ansvarar för att verksamhetens rutiner säkerställer att medarbetarna 
i sitt arbete kan till exempel uppmärksamma barn som är anhöriga och särskilt 

Bild från Pixabay 

https://www.anhoriga.se/
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/utbildning-och-dokumentation/webbutbildning/
https://www.anhoriga.se/
https://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/utbildning-och-dokumentation/webbutbildning-for-dig-som-moter-barn-som-anhoriga/
https://anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/utbildning-och-dokumentation/webbutbildning-for-dig-som-moter-barn-som-anhoriga/
https://pixabay.com/sv/photos/kvinna-modell-flicka-ansikte-mode-4617260/
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beakta barnets behov av information, råd och stöd. I handlingsprogrammet lyfts de 
skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonalen har gentemot barn som anhörig om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 
t ex har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om 
pengar. 
 

• Handlingsprogram för barn som anhöriga, Region Skåne 
 
Figur 10. Flödesschema över arbetet med att uppmärksamma barn som 
anhöriga och beakta behov av information, råd och stöd. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/barn-som-anhoriga.pdf
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Övrigt stöd 
 

En person med spelproblem och även dennes anhöriga eller närstående kan 
behöva hjälp och stöd som inte innefattas i behandling. Till exempel kan det 
handla om hjälp med ekonomiska frågor och ibland behövs stöd som sträcker sig 
längre än ett behandlingsprogram och man kan behöva prata med andra som är i 
samma situation. Detta involverar flera olika aktörer så som budget- och 
skuldrådgivare eller självhjälpsgrupper. Om du arbetar i någon av dessa roller är 
även avsnitten förebygga och upptäcka och utreda relevanta då du kan vara en 
viktig del i en individs väg mot spelfrihet. 

 

Budget och skuldrådgivning 
I socialtjänstlagen (2001:453) kap. 10 12§ fastställs kommuners skyldighet att 
erbjuda budget- och skuldrådgivning till sina invånare. Arbetet är en viktig 
pusselbit för att hjälpa en individ att få ekonomin på rätt köl. En budget- och 
skuldrådgivare hjälper individen att få koll på sin ekonomi och ger råd kring 
hantering och prioritering av skulder. 

Konsumentverket gick 2016 ut med rekommendationer för kommuners budget- 
och skuldrådgivning. Den innehöll sex rekommendationer som berörde 
verksamhetens innehåll, budget- och skuldrådgivarens utbildning och 
kompetens, likvärdiga arbetssätt och säkerställande av kompetens, arbetets 
kapacitet och uppföljning, tjänstens tillgänglighet samt hur stöd ska ges utan 
dröjsmål. 

Du kan läsa mer om rekommendationerna i konsumentverkets rapport. 

• Rekommendationer för den kommunala budget och 
skuldrådgivningen, konsumentverket.se 

Du kan även läsa mer om rekommendationerna samt lagstiftning som gäller, 
uppföljning av kommunernas arbete och goda exempel i konsumentverkets rapport 

• Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning, 
konsumentverket.se 

Stöd på konsumentverkets hemsida 
För dig som arbetar inom andra delar av vårdkedjan och vill veta mer om budget- 
och skuldrådgivning har konsumentverket beskrivit rollens innebörd på sin 
hemsida. 

• Konsumentverket - vad gör budget- och skuldrådgivare 
Arbetar du inom en annan del av vård och stöd för spelproblem men vill veta var 
du kan hänvisa din klient inom din kommun? Via länken nedan kommer du till 
konsumentverkets hemsida där du kan söka efter kontaktuppgifter till just din 
kommuns budget och skuldrådgivare. 

 

https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/rekommendationer-for-den-kommunala-budget-och-skuldradgivningen
https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/rekommendationer-for-den-kommunala-budget-och-skuldradgivningen
https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/rekommendationer-for-den-kommunala-budget-och-skuldradgivningen
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/vagledning-for-bus-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/bus-och-kvl/vagledning-for-bus-konsumentverket.pdf
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/#%3A%7E%3Atext%3DBudget%2D%20och%20skuldr%C3%A5dgivaren%20ger%20st%C3%B6d%20under%20hela%20skuldsaneringsf%C3%B6rfarandet.%26text%3DSamtliga%20kommuner%20ska%20enligt%20lag%2Cv%C3%A5rd%20och%20omsorg%20(IVO)
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Självhjälp och stödgrupper 
Att behöva stöd före, under eller efter behandling är inte ovanligt. Inom 
spelområdet finns flera stöd eller självhjälpsgrupper där en person med spelproblem 
kan få råd och stöd från andra i samma situation eller personer med före detta 
spelproblem. Tillvägagångssättet varierar men ofta sker stödet i gruppsamtal och det 
erbjuds ofta också grupper för anhöriga eller blandade grupper. Det finns flera 
organisationer som erbjuder stöd i grupp på flera orter. 
I Skåne finns till exempel 
 

• Spelberoendes riksförbund 
• Gamblers Anonymous – GA anonyma spelare 
 

Stödlinjen erbjuder stöd till både personer med spelproblem och anhöriga via 
telefon och chatt, de har även ett självtest. Stödet är anonymt och kostnadsfritt och 
baserat på både KBT och MI. Stödlinjen har också en roll som informatör för både 
personer som spelar, anhöriga och yrkesverksamma. 

• Stödlinjen.se 

 
 
 

    
             om budget- och 

       n hemsida. 

        
             vill veta var 

           er du till 
         just din 

    
 

        

 

Hämtad från Pixapay 

https://spelberoende.se/malmo/
https://www.gamblersanonymous.se/
http://www.stodlinjen.se/
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/#%3A%7E%3Atext%3DBudget%2D%20och%20skuldr%C3%A5dgivaren%20ger%20st%C3%B6d%20under%20hela%20skuldsaneringsf%C3%B6rfarandet.%26text%3DSamtliga%20kommuner%20ska%20enligt%20lag%2Cv%C3%A5rd%20och%20omsorg%20(IVO)
https://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-budget-och-skuldradgivning
https://pixabay.com/sv/illustrations/gamers-runda-spelande-t%c3%a4rningar-1953419/
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Forskning 
Att utforska områden kring spel om pengar och dess konsekvenser är viktigt för den 
fortsatta utvecklingen av kunskapsläget kring spel om pengar och de konsekvenser 
det för med sig. Nedan hittar du länkar till forskningsnätverk, lärosätens 
beroendeforskning samt andra aktörer eller webbsidor som lyfter ny spelforskning. 

Forskningsgrupper och nätverk 
 
Enheten för klinisk beroendeforskning vid Lunds universitet 
Enheten för klinisk beroendeforskning vid Lunds universitet bedriver bland annat 
forskning inom spelberoende. Forskargruppen har ett uttalat fokus på samsjuklighet 
och andra problem med nära koppling till beroende, inklusive psykiatriska 
sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, sociala problem och kriminalitet. Forskningen är 
dels klinisk, dels befolkningsbaserad, och bedrivs i nära samarbete med sjukvården i 
Skåne och andra delar av landet, liksom med socialtjänst, kriminalvård och med 
forskargrupper i Europa och USA. Forskargruppen är nära sammankopplad med 
patientarbetet vid flera kliniska enheter som arbetar med alkohol-, spel- och 
opioidberoende.  
Enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet 
 
Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS) 
Det femåriga forskningsprogrammet (2017–2022) REGAPS vid Stockholms 
universitet syftar till att generera kunskap kring spelrelaterad behandling och 
insatser för individer med spelproblem, spelförebyggande arbete och 
spellagstiftning. Programmet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd (Forte). REGAPS, su.se 
 
Gambling Research Network (GARN) 
GARN är ett forskningsnätverk med syftet att utveckla en nationell bas och 
mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Nätverket 
finansieras av Forte och koordineras av Institutionen för Folkhälsovetenskap på 
Stockholms universitet. GARN, su.se 
 
Centrum för psykiatriforskning (CPF) 
CPF är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Region Stockholm och de 
bedriver insatser inom både spelforskning, behandling och utbildning kring 
spelproblem. Bland annat driver CPF Stödlinjen, en stödfunktion via telefon och 
chatt. CPF, psykiatriforskning.se 

 

https://portal.research.lu.se/sv/organisations/clinical-addiction-research-unit
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/m%C3%B6ta-utmaningar-och-minska-spelproblem-regaps
https://www.su.se/publichealth/forskning/forskningssamarbeten/garn
https://www.su.se/forskning/forskargrupper/garn-gambling-research-network
https://www.psykiatriforskning.se/
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Flera andra lärosäten huserar forskningsgrupper som arbetar med beroende, bland 
annat relaterat till spel 
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende 
(CERA), Göteborgs universitet. CERA arrangerade ett seminarium kring spel om 
pengar i oktober 2020 som filmades, hela seminariet kan ses på deras Youtube kanal 
CERA seminarium spel om pengar, youtube.com 
U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala 
universitet. U-FOLD arrangerar seminarier kring bl.a. spel om pengar. 
U-FOLDS seminarium. 

 
Svenska spel finansierar flertalet forskningsprojekt inom området spel om pengar. 
Resultat från dessa projekt kan du hitta i deras Forskningsbibliotek. Den forskning 
som finansieras av Svenska spel presenteras också på forskningsdagen som 2020 var 
helt digital och kan ses på U-Folds webbplats. 

 

Både Kunskapsguiden och Spelprevention har samlat en rad publikationer och annat 
material som kan vara användbart för dig som arbetar inom socialtjänst eller hälso- 
och sjukvården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gu.se/cera
https://www.gu.se/cera
https://www.gu.se/cera
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJdM8l9zGPNDVjURtJ4EqmrHpPRRsVLbm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJdM8l9zGPNDVjURtJ4EqmrHpPRRsVLbm
https://ufold.uu.se/
https://ufold.uu.se/
https://ufold.uu.se/evenemang/seminarier/
https://om.svenskaspel.se/spelansvar/forskning/forskningsbibliotek/
https://ufold.uu.se/evenemang/seminarier/oppen-forskningsdag-svenska-spel/
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Hitta rätt i Skåne 

Kommuner 
På nästa sida finner du en karta och länkar till kommuners hemsidor där du kan hitta 
information om hur de arbetar med spelproblem samt vilket stöd de erbjuder både 
personer med spelproblem och anhöriga eller närstående.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kävlinge

Staffanstorp

Lund
Burlöv

Lomma

Malmö
Svedala

Skurup Ystad

Trelleborg

Vellinge

Höör

HörbyEslöv

Sjöbo

Tomelilla
Simrishamn

Båstad

Bjuv

Svalöv

Åstorp

Klippan

Höganäs

Helsingborg

Landskrona

Ängelholm

Perstorp
Hässleholm

Kristianstad

Östra 
Göinge

Osby

Bromölla

Örkelljunga

https://vellinge.se/omsorg-stod/ekonomisk-hjalp-stod-och-radgivning/missbruk/
https://www.trelleborg.se/omsorg-och-hjalp/beroende-och-missbruk/behandling/
https://www.skurup.se/missbruk-beroende
https://www.ystad.se/social-omsorg/vuxenenheten/missbruk/?_gl=1*pkjbxe*_ga*ODk2MTY1MDc1LjE2NjU1NjM5Nzc.*_up*MQ..
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Missbruk-och-beroende/Spelberoende.html
https://burlov.se/stodomsorg/missbrukochberoende.4.596b6a31159e5b81ea997a12.html
https://staffanstorp.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-beroende/
https://www.svedala.se/bo/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-beroende/
https://lomma.se/omsorg-och-hjalp/stod-for-vuxna/missbruk-och-beroende.html
https://lund.se/omsorg-och-stod/stod-for-vuxna/spelberoende
https://www.sjobo.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende.html
https://www.tomelilla.se/vard-och-omsorg/stod-for-vuxna-och-familjer/beroende
https://www.simrishamn.se/stod-och-omsorg/missbruk-och-beroende
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/missbruk/
https://www.bromolla.se/omsorg-och-hjalp/stod-till-barn-och-unga/riskbruk-och-missbruk/
https://www.kavlinge.se/omsorg-och-hjalp/psykisk-ohalsa-och-missbruk/missbruk-och-beroende
https://www.landskrona.se/omsorg-och-hjalp/missbruk/behandlingsinsatser-vid-missbruk-och-beroende/
https://www.svalov.se/omsorg--stod/familj-barn--unga-vuxen/missbruk--beroende
https://eslov.se/omsorg-stod/missbruk/
https://www.hoor.se/omsorg-hjalp/missbruk-och-beroende/
https://www.horby.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende/
https://www.osby.se/stod--omsorg/missbruk-och-beroende.html
https://www.ostragoinge.se/stod/missbruk-och-beroende/spelmissbruk-beroende/
https://www.hassleholm.se/omsorg-och-stod/stod-till-dig-som-ar-vuxen.html
https://www.orkelljunga.se/16/omsorg-och-stod/oppenvarden/missbruk-och-beroende.html
https://www.perstorp.se/omsorgochstod/missbrukochberoende/missbruk.4.61780eb015c1403d634c0f.html
https://www.klippan.se/omsorg--stod/socialt--ekonomiskt-stod-till-vuxna/missbruk-beroende-vald--socialpsykiatri?query=missbruk
https://www.hoganas.se/omsorg--stod/beroende-och-missbruk/spelberoende.html?searchQuery=spelberoende
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende/spelmissbruk-och-spelberoende/
https://www.bjuv.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod-till-vuxen/missbruk-och-beroende.html
https://astorp.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende.html
https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/familj-vuxen-barn-och-unga/missbruk-och-beroende.html
https://www.bastad.se/riskbruk-och-missbruk/


 

 
30 

En insats som kommunerna står för är Budget- och skuldrådgivning. Insatsen kan 
hjälpa en person med spelproblem att reda upp sina ekonomiska problem. Via 
länken nedan kommer du till konsumentverkets webbplats där du kan söka efter 
kontaktuppgifter till just din kommuns budget och skuldrådgivare. 
Konsumentverket - Sök din kommunala budget- och skuldrådgivning 

Hälso- och sjukvård (region)  
Region Skåne tillhandahåller beroendevård för både vuxna och barn och unga. På 
1177 kan man söka på mottagningar och även använda en karta för att se var de 
befinner sig 

• Vuxenpsykiatrimottagning spelberoende Malmö, Region Skåne 
• 1177 - Beroendevård barn och ungdom 

 

Självhjälp 
Nedan länkas vanliga självhjälps- och stödgrupper som tillhandahåller information 
och stödmöjligheter för personer med spelproblem samt anhöriga. 

• Stödlinjen 
• Spelberoendes riksförbund 
• Spelberoendegruppen 
• Gamblers Anonymous 

 
 
 
 

https://www.hallakonsument.se/om-oss/kommunal-budget-och-skuldradgivning
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatrimottagning-spelberoende-malmo/?highlight=spel
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/?st=eb54aa82-e592-4dfe-ad65-c905b7c8318c&nearby=false&s=distance&g=ChIJP1A75D94TUYR4fC34heiR70&lat=&lng=&caretype-list=Beroendev%C3%A5rd%2C+barn+och+ungdom&location=Sk%C3%A5ne+l%C3%A4n&caretype=Beroendev%C3%A5rd%2C+barn+och+ungdom&q=
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/?st=eb54aa82-e592-4dfe-ad65-c905b7c8318c&nearby=false&s=distance&g=ChIJP1A75D94TUYR4fC34heiR70&lat=&lng=&caretype-list=Beroendev%C3%A5rd%2C+barn+och+ungdom&location=Sk%C3%A5ne+l%C3%A4n&caretype=Beroendev%C3%A5rd%2C+barn+och+ungdom&q=
https://www.stodlinjen.se/%23!/
https://spelberoende.se/malmo/
https://spelberoende.se/malmo/
https://spelberoendegruppen.com/
https://www.gamblersanonymous.se/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mer information kan du få av 

Länsstyrelsen Skånes enhet för folkhälsa och trygghet  

Tfn: 010 224 10 00 

Rapporten hittar du på vår webbplats 

www.lansstyrelsen.se/skane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.lansstyrelsen.se/skane 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
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