Fördelade utvecklingsmedel 2015: Utveckla och utvärdera metoder som förebygger spelproblem
Sökande

Syfte

Erhållt belopp (SEK)

Beroendecentrum Malmö

Syftet är att utveckla en metod att intervenera tidigt. Består av
test av insats för unga med diagnosticerat substansmissbruk
(öppenvård). Ungdomarna screenas för spelberoende/-problem
samt attityder till spel om pengar och alla med utfall på minst
ett av dessa två indelas radomiserat i grupp som får insatsen
eller en kontrollgrupp som endast får information. Uppföljning
sker efter 6 och 12 månader. Plan för implementering i
verksamheten finns, inklusive socialtjänst.

340 000

Göteborgs universitet

Pilotstudien avser att lägga grunden för utveckling av metoder i
syfte att motverka spelproblem inom finanssektorn och hos
personer i andra brancher som har ekonomiansvar. Projektet
erhöll även medel för 2014. Pilotstudien pågår sedan 1 juni
2014 och avser att fortsätta under ytterligare 6 månader 1/130/6-2015.

221 336

FoU Värmland

Projektet syftar till att utveckla förebyggande åtgärder som
förhindrar att individen hamnar i spelberoende, alternativt en
metod i syfte att tidigt upptäcka spelproblem bland personer
som erhåller försörjningsstöd. Sker i samverkan med
kommuner och landstinget i Värmland. Projektet påbörjades
2014 och har sökt för ytterligare 3 år.

551 079

Institutionen för hälsovetenskap och
medicin, Örebro universitet

Pilotstudien är på 1 år och avser att undersöka förekomst och
typ av spelproblem i gruppen döva och hörselskadade
gymnasieungdomar samt identifiera gruppens risk och
skyddsfaktorer för spelpoblem. Detta i syfte att lägga grunden
för utveckling av metoder för att motverka spelproblem i denna
grupp.

313 352

Centrum för psykiatriforskning
programområde spelberoende.

Syftar till att översätta och pilottesta skolinterventionen
"Stacked deck" i svensk gymnasieskola, samt undersöka
möjligeterna att utveckla och integrera detta i svensk skola.
Stad fick medel för samma projekt 2014 men då av medel som
utlystes hösten 2013. Projektet är på 3 år.

Totalt Summa:

2 078 790

SEK 3 504 557

