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VÄLKOMNA!



Dagens nätverksträff 

• Kunskapsdel: Spel om pengar

• Återkoppling kring rollen som ANDTS-coach och ”Samtal 
om cannabis”

• På G i länet - ANDTS

Syfte med nätverksträffen:

• Kunskapspåfyllnad 

• Dela erfarenheter med varandra! 



Incheckning – mingelbingo!



Verksamheten med 

fokus på 

levnadsvanor 

Spel om pengar
Från spel till beroende 

Primärvårdens hälsoenhet



Kommande timme…

• Spelberoende – Hasardsspelsyndrom

• Vad spelar vi på?

• Vem får problem?

• Spel och ungdomar

• Åtgärder vid spelproblem

• Spel om pengar kopplat till gaming

• Åtgärder vid gamingproblem

• Vad kan jag göra som ANDTS-Coach?  



Vi spelar som vi alltid har gjort…

• Historiskt sett… 

• Spelandet i Sverige…

• Reglering och licens… (71)

• Omkring 100 000 personer av Sveriges befolkningen 
har ett problemspelande varav 45 000 personer har så 
allvarliga spelproblem att det kan röra sig om ett 
beroende. 



Vad spelar vi på?

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_ub997XWAhVhDZoKHXQ5ABkQjRwIBw&url=http://www.natcasino24.se/&psig=AFQjCNG2F57oJdxwqmsIlfOYPd_i-3MEIg&ust=1506071433646642


Hasardspelsyndrom - spelberoende

”Den spelberoende anser ofta att det enda sättet att skaffa 
pengar för att betala skulder är att spela mer. Det är vanligt 
att låna pengar för att kunna fortsätta spela. Ibland är fortsatt 
spelande en lyckosam strategi då alla spelare vinner pengar 
då och då. Men tyvärr brukar den som har 
hasardspelsyndrom inte sluta spela när hen vunnit tillräckligt 
med pengar för att betala skulderna. Det slutar oftast med att 
vinsten spelas bort. En del som har hasardspelsyndrom 
spelar inte främst för att vinna pengar utan för att dämpa 
negativa känslor.”

(1177 Vårdguiden)



Hasardspelsyndrom i DSM-5 
(4 av 9)

• Upptagenhet

• Tolerans

• Ekonomiskt beroende

• Kontrollförlust

• Lögner

• Sociala konsekvenser

• Flykt 

• Jaga förluster

• Abstinens



Mot andra beroenden

”Near-miss effect”, känslan av att man är nära 

att vinna, fastän det är lika mycket förlust som 

annars.

Det är svårt att upptäcka – varken syns 

eller luktar.

Mer av samma beteende kan framstå som 

en lösning.



Vanliga konsekvenser

Sämre ekonomi

Sämre psykisk och fysisk hälsa

Ökad risk för suicidförsök

Ökad sannolikhet annat missbruk



Vem söker hjälp?

• Övervägande män…

• Ålder 20-40 år

• ”Välfungerande”

• Snabba spel…

• Sportintresse

• ”Kan spelet”

• Hatar att förlora…

• Erfarenhet att vinna 

• Förlorat mer än den vunnit

• Skuldsatt

• Spelat till sig ohälsa

• Har gjort flera försök att sluta tidigare



Vidta åtgärder

• Berätta för anhöriga

• Spelpaus.se

• Spelfilter

• Kontroll och insyn

• Ökad förståelse för omfattningen

• Planering och uppföljning 



Att bemöta och behandla

• Lyssna utan att döma 

• Inge hopp

• Att se helheten

• Andra som kan stötta

• 3 månader…

• Individuell anpassning 

• Uppföljning över tid



Spel om pengar hos unga

• En positiv förändring… (2007,2010,2014)

• Skillnad mellan könen…

• Oroväckande utveckling… (2012-2018)

• Barn till spelande föräldrar…

• Spelande bland unga i Kronoberg… 



Spel och spel…

WHO´s beslut gaming disorder i ICD-11 
(2018)

Ett sjukdomstillstånd…

Kriterier ICD-11. 

Ett beteendemönster under minst 12 månader. Förlust av kontroll i att reglera sitt 
spelande, prioritering av spelande före andra viktiga aktiviteter, fortsatt spelande 
trots negativa konsekvenser

Det finns ett intressant samband…



Åtgärder vid gaming disorder

•Är problemet ett problem…

•Lyssna utan att döma

•Se helheten

•Funktionen

•Vill du att det ska bli annorlunda…

•Uppföljning… 



Vad kan jag som coach göra?

• Öka dina kunskaper och var nyfiken

• Gå på magkänslan…

• Vad gör jag vid uppkomst av 
problem med gambling eller 
gaming?

• Utmaningar?

• Möjligheter?



Nicklas presentation: Spel om pengar



http://prataomspel.se/

https://suntprat.se/

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetso
mraden-processer/folkhalsa/digitala-medier/

http://prataomspel.se/
https://suntprat.se/
https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/digitala-medier/


OPERA
Hur ser din roll som ANDTS-coach ut idag? 

Grundförutsättningar Genomförande Efterarbete

Stöd och förtroende från 
ledningen

ANDTS till alla elever och 
all personal kontinuerligt 

Få regelbunden 
återkoppling för att 
utveckla och utvärdera 
arbetet

Avsatt tid Sprida information på ett 
roligt med seriöst sätt

Blir den personen med 
spetskompetens inom 
ANDTS

En plan för mitt arbete Informativ 

Få schemalagd tid till 
ANDTS-frågor

Marknadsföra oss - skolor

Integrerat i övrigt arbete

Uppföljning

Samverka



Samtal om cannabis 
– erfarenheter och planer för hösten



Filmade föreläsningar från 
Narkotikakonferens 26 maj



På gång i höst



Nästa nätverksträff 

Datum? 

Innehåll?

Glöm inte hemsidan! Dokumentation från träffen

Inlogg till ANDTS-coach på 
www.livsstilkronoberg.se

hejaoss_2324

http://www.livsstilkronoberg.se/


Utcheckning

Vad kommer jag fundera på 
efter dagens nätverksträff? 


