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REMISSVAR: Promemorian Fortsatt behov av 
spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 

Region Skånes mottagning för spelberoende har utsetts till remissinstans 

avseende regeringens förslag till förlängning av de tillfälliga spelansvarsåtgärder 

som föreligger med anledning av sjukdomen covid-19. Region Skånes 

spelberoendemottagning är en enhet inom Beroendecentrum Malmö-Trelleborg, 

som i sin tur är ett område inom den vuxenpsykiatriska verksamheten i 

Malmö/Trelleborg. Spelberoendemottagningen har ett regionalt uppdrag för hela 

länet, och ger öppenvårdsbehandling för vuxna patienter med beroende av spel 

om pengar. 

Författaren till detta remissvar, Anders Håkansson, är professor i beroendemedicin 

vid Lunds universitet, med särskild inriktning på spelberoende, och överläkare och 

medicinskt ansvarig vid spelberoendemottagningen. 

Spelberoendemottagningen i Region Skåne tillstyrker det aktuella förslaget. 
Det är fortfarande för tidigt att säkerställa vilka förändringar covid-19 har medfört 

avseende spel om pengar, men ökade psykosociala problem eller arbetslöshet 

torde innebära en riskfaktor för ökade spelproblem (Håkansson et al., 2020). Det är 

också för tidigt att dra slutsatser om hur vårdsökande för spelberoende eventuellt 

kan komma att utvecklas sekundärt till covid-19 (Håkansson et al., 2021). Således 

finns det ur spelberoendemottagningens perspektiv anledning till en fortsatt 

försiktighet och vaksamhet avseende hur den aktuella krisen kan påverka 

spelande och spelproblem i landet. Det är också tydligt att pandemin drabbar 

befolkningen mycket ojämnt med avseende på spel om pengar. Enkätstudier hittills 

visar förvisso att covid-19 inte dramatiskt verkar ha påverkat spelandet för de allra 

flesta, men att förekomsten av spelproblem är oerhört hög i den grupp som uppger 
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ett ökat spelande under pandemin, och särskilt i den subgrupp som rapporterar att 

de pga pandemin har bytt till nya spelformer (Håkansson, 2020; Håkansson & 

Widinghoff, 2021). Således finns det fortsatt starka skäl att vara vaksam på 

förändringar på spelmarknaden under covid-19, och att beakta att sådana 

förändringar särskilt kan drabba de personer som redan är de mest utsatta. 

Nätcasino är den spelform som är klart vanligast hos patienter som söker vård för 

spelberoende på mottagningen (Håkansson et al., 2017). Med anledning av detta 

är det fortsatt av vikt att det aktuella regelverket avser just nätcasino. 
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