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Skriv ut

ASI Spel Grund
ASI Spel är ett kortfattat formulär för kartläggning och bedömning av spelproblem. Grundfrågorna är
utformade efter en amerikansk förlaga (ASI-G), som är validerad för att mäta allvarlighetsgraden av
spelproblem i grupperna frekventa spelare, spelberoende i öppenvård, spelberoende i behandlingsstudie
samt spelberoende vid samtidigt substansberoende.
Frågorna i ASI Spel omfattar spelandets historik och dess konsekvenser, samt graden av hjälpbehov.
Formuläret är uppbyggt i enlighet med övriga ASI-områden och skattningarna görs med motsvarande
skattningsskalor. De kritiska frågorna, som utgör grunden för intervjuarskattningen, är markerade med
understrykningar i intervjuformuläret. Uppföljning sker med ASI Spel Uppföljning.
Den svenska versionen ASI Spel (2017) har utvecklats av
Anders Håkansson1, leg läkare, professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende
Carolina Widinghoff1, läkare, doktorand i beroendemedicin med inriktning på spelberoende.
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Lunds Universitet, Beroendecentrum Malmö

Spel om pengar

Klientens skattningsskalor

Intervjuarens skattningsskala

0 Inget problem eller behov av hjälp.

0 – 1 Inget problem. Hjälp krävs inte.

1 Litet problem eller behov av hjälp.

2 – 3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.

2 Måttligt problem eller behov av hjälp.

4 – 5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.

3 Påtagligt problem eller behov av hjälp.

6 – 7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.

4 Mycket stort problem eller behov av hjälp.

8 – 9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.
b. Hur gammal var du första gången du
upplevde problem med detta spel?
c. Hur många år har du upplevt problem
med detta spel?

Denna fråga handlar om spel om pengar.
Ange svar på frågorna för respektive speltyp.
a. Hur många av de senaste 30 dagarna
har du spelat detta spel?
Speltyp

a. Spelade dagar
av senaste 30
Antal
dgr

S1

Kasinospel – på internet

S2

Spel på fysiskt kasino

S3

Hästar – på internet

S4

Hästar – ej på internet

S5

Sport och odds – livebetting

S6

Sport och odds – ej livebetting

S7

Nätpoker

S8

Poker – ej på internet

S9

Spelautomater – ej på internet

S10

Bingo – på internet
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b. Debutålder
spelproblem
Ålder

c. Antal år
med problem
Antal år

Speltyp

b. Debutålder
spelproblem

a. Spelade dagar
av senaste 30
Antal
dgr

S11

Bingo – på tv, i lokal, bilbingo

S12

Lotterier – skraplotter, internetlotter

S13

Nummerspel – Lotto, Keno, Joker

S14

Aktier, optioner och andra värdepapper

S15

Alla typer av spel

S16

Spel och alkohol- eller droganvändning
samma dag

S17

Vilket eller vilka spel är det största
problemet?

S18

1 – 14 Ett spel, koda enligt tabellen
på sidan ett och två.
15

Fler än ett spel

0

Inget

c. Antal år
med problem

Ålder

Antal år

Är spel (något av S1 – S14) ditt
dominerande problem?
0 – Nej
1 – Ja
2 – Ja, men alkohol eller
droger och spel i kombination

Spel om pengar
S19

Hur mycket pengar har du förlorat på
spel de senaste 30 dagarna?

S20

Har du deltagit i behandling för ditt
spelberoende?

a.

Öppenvårdsbehandling eller
behandlingshem, antal gånger
(ett behandlingsprogram med
flera sessioner räknas som en gång)

b.

Självhjälpsgrupp/er, ja eller nej
0 – Nej 1 – Ja

S21

Får du för närvarande någon
hjälp med problem som rör
spel om pengar?
0 – Nej

S22

S23

Rättsliga problem:
Hur många gånger i ditt liv
har du åtalats för brott som
varit en direkt följd av ditt
spelbeteende?

Klientskattning
S24

Hur oroad eller besvärad har
du varit för spelproblem
de senaste 30 dagarna?

S25

Hur viktigt är det för dig att få
hjälp för spelproblem?
(Utöver pågående hjälp.)

Intervjuarskattning
S26

1 – Ja

Gör en uppskattning av klientens
behov av hjälp med spelproblem.
(Utöver pågående hjälp.)

Hur många av de senaste
30 dagarna har du
upplevt spelproblem?
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