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DSM-5

DSM är en internationellt erkänd diagnosmanual. Den erbjuder en modell för att mäta graden av beroende.
Diagnosmanualen DSM är en förkortning för Diagnostic and statistical manual of mental disorders.

Femte upplagan

I maj 2013 släpptes den femte upplagan, DSM-5. En stor skillnad från den tidigare upplagan, DMS-IV, är att begreppet 
spelmani, pathological gambling, byts ut mot spelberoende, disordered gambling. Diagnosen klacificeras numera till-
sammans med andra beroenden som alkoholism och narkomani i stället för som tidigare då den enbart betraktades 
som en impulskontrollstörning. En annan stor skillnad är att man i den nya upplagan har nio, istället för tio, kriterier för 
spelberoende och att gränsen för att ställa diagnosen spelberoende sänks från fem till fyra kriterier.

Diagnostisering av spelberoende

Enligt DSM-5 ska en person uppfylla minst fyra av nio kriterier för att diagnostiseras som spelberoende.
1. Upptagenhet. Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, 
 av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur man kan skaffa pengar att spela med.
2. Tolerans. Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.
3. Kontrollförlust. Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta upp med sitt spelande.
4. Abstinens. Blir rastlös eller irriterad när man försöker begränsa eller sluta upp med sitt spelande.
5. Flykt. Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från nedstämdhet, 
 till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression.
6. Jagar förluster. Efter att ha spelat bort pengar återvänder man ofta en annan dag för att revanschera sig.
7. Lögner. Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt spelande.
8. Sociala konsekvenser. Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, 
 utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande.
9. Ekonomiskt beroende. Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk 
 krissituation som uppstått på grund av spelandet.
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