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

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?

☐

☐

Har ditt spelande någonsin orsakat allvarliga eller upprepade
problem i någon av dina relationer med familj eller vänner?

☐

☐

1

4
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NODS-PERC
Rättningsmall
NODS-PERC är ett screeninginstrument. Varje ”ja” ger en poäng. En poäng eller flera indikerar att vidare bedömning av spelproblem bör göras.
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