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Socialstyrelsens rekommendationer 
för behandling: 
”Bör”-rekommendationer för  
KBT och KBT/MI i kombination



Utveckling av vårdkontakter pga
spelberoende i svensk sjukvård 

Etablering av nationellt 
kvalitetsregister för behandling av 
spelberoende

- GamReg Sweden

Varför? 

 ger möjlighet att följa 
utveckling av spelformer, 
demografi mm hos 
personer med spelproblem



Nationellt kvalitetsregister för behandling av 
spelberoende och dataspelsberoende
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Verktyg för upptäckt och uppföljning av 
spelberoende i svensk socialtjänst: ASI-spel
Nytt bedömningsformulär för svensk socialtjänst 
– ASI-spel (Addiction Severity Index-spel). 
Samarbete med socialstyrelsen och Råbe och 
Kobberstad AB.

Start årsskiftet 2017/2018. 
- Widinghoff & Håkansson, 2018

Varför?
 ger möjlighet att analysera trender och 

riskfaktorer
 ökar möjligheten till tidigare upptäckt av 

spelproblem hos personer som har 
kontakt med socialtjänsten



ASI-spel: med eller utan 
”triggerfrågor” om spel (”Lie-Bet”)  

• 2018: 
– >80 kommuner
– ca 5% av inmatade ASI-intervjuer 
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