
Reglering, prevention och 
behandling av spelproblem

Välkommen till samverkanskonferens 29 april 2019



Institutionen för socialt arbete

Institutionen för folkhälsovetenskap
CHESS | SoRAD

Arrangörer

Medarrangörer



Program

9.00–9.15 Inledning 

9.15–10.05 Tema 1: Introduktion: Spelproblem i Sverige

10.05–10.30 Paus

10.30–11.50 Tema 2: Reglering, tillsyn och konsekvenser

11.50–13.00 Lunch

13.00–14.20   Tema 3: Hur kan vi arbeta förebyggande? 

14.20–14.45 Paus

14.45–16.15 Tema 4: Att upptäcka, utreda och behandla spelproblem

16.15–16.30 Avrundning och avslutning

Se även www.su.se/publichealth/spelkonferens

http://www.su.se/publichealth/spelkonferens


Informationsbord

• Alna

• Bettingtorsken

• Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning (CAN)

• Folkhälsomyndigheten

• FoU Södertörn

• FoU Nordväst

• FoU Nordost

• Game Over

• Spelberoendegruppen

• Spelberoendes riksförbund

• Spelfriheten 

• Stödlinjen, Centrum för 

psykiatriforskning



Det nya licenssystemet

● Omreglerad spelmarknad från 1 januari 2019

● Spelinspektionen har utfärdat 116 spellicenser

● Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för 

allmännyttiga ändamål fortsatt skattebefriade

● En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och 

hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till 

det (omsorgsplikt) 

● Införande av nationellt självavstängningssystem spelpaus.se  

● Krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel 



Förtydligat ansvar för stöd och behandling

● Lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen från 

1 januari 2018

● Hälso-och sjukvården – beakta barns behov av information, råd och 

stöd 

● Socialtjänsten – förebygga och motverka spelmissbruk generellt och 

specifikt bland barn och unga

● Krav på överenskommelse om samarbete mellan kommun och 

landsting gällande spelmissbruk

● Kunskapsstöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten



Möta utmaningar och minska spelproblem –
REGAPS

● Ett forskningsprogram om spel om pengar med stöd av 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

● Pågår mellan 2017 och 2022

● Innehåller delstudier om hjälpsökande, behandlingsutbud, 

bedömningsinstrument, samsjuklighet, ungdomsspelande, e-sport, 

reglering av spelmarknaden och internationella jämförelser
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