
Namn/ID__________________________________   Datum_____________

Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt 
genom att markera det alternativ som gäller för dig. 

NODS-PERC Ja Nej

1 Har du någonsin haft perioder som varat två veckor eller mer, då 
du ägnat mycket tid åt att tänka på tidigare spelerfarenheter eller 
planera framtida spelande?

☐ ☐

2 Har du någonsin spelat som ett sätt att fly från personliga 
problem? ☐ ☐

3 Har du någonsin haft en period då du, om du förlorat pengar på 
spel en viss dag, ofta spelat igen en annan dag för att vinna 
tillbaka det du förlorat?

☐ ☐

4 Har ditt spelande någonsin orsakat allvarliga eller upprepade 
problem i någon av dina relationer med familj eller vänner? ☐ ☐
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NODS-PERC 

Rättningsmall 
NODS-PERC är ett screeninginstrument. Varje ”ja” ger en poäng. En poäng eller flera indi-
kerar att vidare bedömning av spelproblem bör göras. 

Referenser: 
Vetenskapliga artiklar, internationella 
Volberg, RA, Munck, IM, Petry, NM. A quick and simple screening method for pathological 
and problem gamblers in addiction programs and practices. The American Journal on Ad-
dictions. 2011; 20(3):220- 7. 

Vetenskapliga artiklar, svenska
Nehlin C, Nyberg F, Jess K: Brief Intervention Within Primary Care for At-Risk Gambling: A 
Pilot Study. Journal of Gambling Studies. 2016:1-9. 
 
Dahlberg, M., and M. Anderberg (2015). Att upptäcka spelproblem. Ett pilotprojekt vid ett 
socialkontor. Göteborgs Stad, Social utveckling, Stöd All familjer och individer. 

Originalartikel: Volberg, RA, Munck, IM, Petry, NM. A quick and simple screening method for pathological and problem gamblers in  
addiction programs and practices. The American Journal on Addictions. 2011; 20(3):220- 7.
Svensk översättning av NODS-PERC © 2018 av Olof Molander och Anne H Berman, Karolinska Institutet. Översättningen är godkänd 
av Rachel Volberg. Svenska NODS-PERC är fri att använda i forskning och klinisk verksamhet (ej kommersiell).


