
Inn lent |  Morg un blaðið |  9.1.2007 |  5:30 |  Upp fært 7:33

Spilafíkn sí fellt al geng ari meðal yngra fólks
Eft ir Ómar Friðriks son og Örlyg Stein Sig ur jóns son
Spilafíkn verður sí fellt al geng ari meðal yngra fólks og kvenna að sögn Þór ar ins Tyr� ngs son ar, y� r lækn is á Sjúkra hús inu Vogi. Sjúk ling ar með spilafíkn sem sinn aðal -
vanda hafa fengið úrræði á göngu deild um en al geng ast er að fíkni efna- og/ eða áfeng is sjúk ling ar með spila vanda að auki legg ist inn á Vog.
"Við höf um skimað þenn an hóp og reynt að gera okk ur grein fyr ir hversu marg ir eiga í vanda vegna spila áráttu. Það hef ur komið í ljós að rí� ega tí undi hver sjúk ling ur sem
leggst hér inn á í veru leg um vanda vegna spilafíkn ar," seg ir Þór ar inn, sem bend ir á að tæki fær um til að spila ha� fjölgað veru lega á Vest ur lönd um. Með betri aðgangi auk ist
vand inn um leið.

970 spila kass ar
Alls eru um 970 spila kass ar starf rækt ir um allt land í dag, en auk Happ drætt is Há skóla Íslands og Há spennu ann ast Íslands spil, sem eru í eigu Rauða kross Íslands,
Slysa varna fé lags ins Lands bjarg ar og SÁÁ, rekst ur spila kassa. Íslands spil reka 580 spila kassa á 230 stöðum um allt land og Há spenna og HHÍ reka 390 kassa.
Hrein ar tekj ur Íslands spila, þ.e. að frá dregn um vinn ing um og kostnaði, eru um 900 millj ón ir króna á ári. Happ drætti Há skóla Íslands rek ur þrjú happ drætt is form, þ.e. �okka -
happ drætti og skaf miðahapp drætti auk spila kass anna. Ekki feng ust upp lýs ing ar í gær um hlut spila kass anna í tekj um HHÍ en sam kvæmt svari dóms málaráðherra við fyr ir -
spurn á Alþingi árið 2005 um söfn un ar kassa og happ drættis vél ar voru tekj ur HHÍ að frá dregn um vinn ing um og kostnaði um 528 millj ón ir á ár inu 2004.

Í hnot skurn

» Allt að 60 ný til vik spilafíkn ar koma til kasta SÁÁ ár lega. 
» Ágóða af rekstri Happ drætt is HÍ skal varið til þess að reisa bygg ing ar á veg um há skól ans. 
» Í fjár lög um í ár er gert ráð fyr ir að hagnaður af öll um happ drætt is form um HÍ verði 870 millj ón ir kr. sem er tæp um 400 millj ón um kr. meira en í fjár lög um 2006.
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