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Remissvar Yttrande gällande Förebyggande och behandling av spelmissbruk
Ds 2015:48
Svenska Psykiatriska Föreningen tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerade remiss.
Svenska Psykiatriska Föreningen har tagit del av ovanstående promemoria och stödjer de förlag och
överväganden som framkommer för att motverka spelmissbruk och skadliga effekter av överdrivet
spelande. Vi önskar särskilt lyfta fram vissa delar av överväganden och förslag som presenteras i
promemorian.
4.1.2. Mål för spelområdet
Nya delmål för folkhälsoarbetet bör vara att minska skillnader i skadeverkningar av överdrivet
spelande och att färre personer ska utveckla spelberoende. Likaså ska det finnas en jämlik tillgång till
stöd och behandling av god kvalitet. Ett införskaffande av ökade kunskaper om spel och
skadeverkningar av överdrivet spelande behövs.
4.2.1 Ansvarsfull reglering av spelmarknaden
Då det finns kunskap om hur spel och spelmiljöer bör utformas för att minska sociala, hälsomässiga
och ekonomiska skador bör den kunskapen användas vid regleringen av spelmarknaden.
4.2.4 Ett effektivt folkhälsoarbete för att förebygga skador om pengar
Insatser för förebyggande och behandling av spelmissbruk bör samordnas med insatser inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Det förebyggande och behandlande arbetet måste tydligt
regleras ansvarsmässigt.
Då det idag saknas kunskapsstöd inom området bör det åläggas folkhälsomyndigheten att ta fram detta
samt verka för spridning av kunskapsstöd till berörda aktörer. Barn och unga bör som betonas i
promemorian särskilt uppmärksammas.
4.3.1 Bristande tillgång till stöd och behandling
Både inom kommuner och landsting finns ett ökande behov av stöd och behandling vid spelmissbruk.
Detta bör göras mera tillgängligt och även fördelas jämnt i landet.
4.3.2 Huvudmännens ansvar vid stöd och behandling
Ansvaret bör tydligt regleras mellan socialtjänsten och landstinget. Kravet på samarbete mellan
kommuner och landsting ska även omfatta spelet om pengar.
4.3.4 Nationellt kunskapsstöd och stöd till kompetensutveckling
Att ta fram ett Nationellt kunskapsstöd och implementering samt kompetensutveckling har ålagts
Socialstyrelsen. En viktig del i detta arbete är att öka medvetenheten hos befolkning, och anhöriga om
spelmissbruk och dess konsekvenser.
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Inom området behövs forskning och utveckling liksom en effektiv utvärdering av olika insatser
gällande stöd och behandling. Stöd och behandling ska kunna vara lättillgänglig. Här bör också ny
teknik via internet och telefoni kunna utvecklas och användas både som ett komplement eller substitut
till personliga möten.
4.3.9 Stöd till barn och andra anhöriga
Att särskilt betona barns utsatta situation är angeläget men också andra anhörigas situation.
Hälso- och sjukvårdens ansvar att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om
missbruk av alkohol och annat beroendeframkallande medel ska även omfatta missbruk om pengar.
Barns behov ska således beaktas om barnets förälder eller någon annan som barnet varaktigt bor med
är missbrukare av spel om pengar.
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