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Diagnoskriterier – hasardspelsyndrom 

(DSM-5)

1. Spelar för tilltagande summor

2. “Abstinenssymptom” vid försök minska eller sluta spela

3. Upprepade försök att sluta

4. Tankarna upptagna av spel

5. Spelar vid psykiskt dåligt mående

6. “Chasing losses”

7. Lögner

8. Riskerar arbete, relationer mm

9. Blir beroende av andra



CLiP

• Har du någonsin haft en period på två veckor eller mer när du 

har lagt mycket tid på att tänka på ditt spelande om pengar eller 

på att planera framtida spelinsatser eller vadslagning om 

pengar? (Preoccupation)

• Har du någonsin försökt sluta spela om pengar, skära ner eller 

kontrollera ditt spel om pengar? (Loss of control)

• Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller andra 

om hur mycket du spelar (om pengar) och hur mycket pengar du 

har förlorat på spel? (Lying) 



Lie-Bet

Lie-Bet – ett av två ja-svar: troligen problemspelande 

• Har du någonsin känt behov av att satsa mer och mer 

pengar på spel?

 ja  nej

• Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina närstående 

om hur mycket du spelar? 

 ja  nej



Spelberoende i Sverige – några siffror

• Problemspelande: ca 1,3%

• Folkhälsomyndigheten, 2019 

• Spelberoende (diagnos): ca 0,5% (jfr 

alkoholberoende ca 4-5%)



Vilka är riskfaktorerna för spelberoende?

• Spelnormer – hur mycket tror du att andra spelar? 

• Manligt kön

• Yngre ålder 

• Psykisk ohälsa

• Tidig speldebut 

• Idrott

• Normbrytande beteende 





Vem söker behandling när sjukvården öppnar 

för behandling av spelberoende? 

- 80% män 

- Problematisk speltyp

- Nätcasino 60%

- Sportsbetting 41%

- Nätspel totalt 89%

- Spelautomater 7%

- Casino (fysiskt) 19%

 Nätcasino vanligare hos kvinnor (95%) än 

män (50%)

 Sportsbetting vanligare hos män (53%) än 

kvinnor (0%)



Vem söker behandling när sjukvården öppnar 

för behandling av spelberoende? 

Psykiatrisk samsjuklighet 

• Ja 58%

- Ångestsjukdomar 29%

- Depressiva tillstånd 22%

- Beroendesjukdom 12%

- Neuropsykiatriska tillstånd 12% 

• Högre psykiatrisk samsjuklighet hos 

kvinnor (76%) än hos män (46%)



Samtliga patienter med F63.0 (spelberoende) i sluten eller 

öppen specialiserad sjukvård 2005-2016 (N=2099)

• 73% någon annan psykiatrisk diagnos

• 79% av kvinnor, 71% av män (p<0,01)

• 25% substansberoende/skadligt bruk

• 17% alkohol

• 2% lugnande medel

• 2% cannabis

• 4% blandberoende/skadligt bruk

• 33% förstämningssjukdomar (depression, bipolär)

• 42% av kvinnor, 30% av män (p<0,001)

• 34% ångestsjukdomar

• 39% av kvinnor, 33% av män (p=0,01)







Dödlighet (inklusive suicid) hos patienter med F63.0 

(spelberoende) i sluten eller öppen specialiserad sjukvård 

2005-2016 (N=2099)

• 18-83 år, genomsnitt 36,5 år

• 77% män

• Uppföljning: 4,7 år

• Riskökning för död oavsett orsak: 1,8 (1,4-2,2) 

• Riskökning för död genom suicid: 15,1 (8,7-21,6)

• Högre risk vid förekomst av diagnos depression 

• Karlsson & Håkansson, 2018. 



Kan man behandla 

spelberoende? 



Socialstyrelsens rekommendationer 

för behandling: 

”Bör”-rekommendationer för  

KBT och KBT/MI i kombination

Samma rekommendation vid 

psykiatrisk samsjuklighet 



Spelberoendemottagningen Region Skåne 

- KBT

- KBT/ÅP 

- Individuellt (mest) eller grupp

- Mycket varierande antal besök

- Individualiserad behandling 



Några slutsatser

• Spelberoende – vanligt, allvarligt men möjligt 

att screena för och behandla 

• Samsjuklighet med många typer av psykisk 

ohälsa (även somatisk?)

• Stora möjligheter att screena och behandla i 

sammanhang där andra tillstånd behandlas
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