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Innspill til Folkehelsemeldingen
Spillavhengighet Norge
Denne organisasjonen er en av få i sitt slag i Norge i dag innenfor problematikken spillavhengighet. Vi
tilbyr individuelle samtaler, nettverksgrupper og telefonsamtaler til spilleavhengige og pårørende
over hele landet. Vi etterstreber å være en stemme for berørte i samfunnsdebatten og vi er aktive i
spillpolitikken. Våre brukere kan delta på vårt årlige landsmøte og influere organisasjonens arbeid og
retning fremover, en mulighet berørte av spilleavhengighet ikke har andre steder i Norge i dag. Når
Spillavhengighet Norge har meninger om ansvarlig spilling i Norge, så kommer det fra
brukerkompetansen til de berørte.
Organisasjonen ble stiftet i 2004 og var en viktig aktør i automatkampen forut for fjerningen av de
gamle spilleautomatene i 2007. I årene som fulgte opplevde vi en stor nedgang i henvendelser, helt
til spill på internett snudde trenden i 2010 og har bare vokst siden den gang.
Spillavhengighet Norge ble nevnt i egen faktaboks (Boks 3.33 Spillavhengighet Norge) i
Stortingsmelding 19 Folkehelsemeldingen (2014-2015) og dette har organisasjonen og brukerne hatt
nytte av, siden det åpnet for å søke prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Organisasjonen er midt i et
3-årig prosjekt om forebyggende tiltak og ser allerede en stor effekt som følge av prosjektet.
Utvikling
Det har aldri vært større tilgjengelighet på spill enn det er i dag. De kommer i alle farger og fasonger,
rettet mot alle forskjellige kundegrupper, de har bonuser, jackpotter, gratisspinn og spillselskapene
finner stadig nye måter å lokke nye og eksisterende kunder til sine spill.
Samtidig er det markedsføring overalt, der forbrukeren gjentatte ganger om dagen blir påminnet om
alle fordelene den store gevinsten kan gi. Det er tilnærmet umulig å unngå eksponering og
spillselskapene når ut til flere enn dem spillene er myntet på. Også ungdom har vært eksponert for
spill i flere år når de omsider er gamle nok til å opprette egen spillekonto. Jaget etter bonuser,
spenning og store summer får forbrukeren til å satse over evne. Spillene blir altoppslukende og
forbrukeren utvikler en spilleavhengighet.
Spillavhengighet Norge opplever økning i antall henvendelser og vet at dette gjelder for det øvrige
hjelpeapparatet for spilleavhengige og deres pårørende. Med utviklingen spill har i Norge, så er det
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et økende behov for forebyggende tiltak og lavterskeltiltak for å fange opp personer med problemer
knyttet til spill. Flere brukere uttrykker også behov for å benytte seg av tilbudene våre over lengre
tid, opptil flere år. Tilbudene skal fungere som supplement til en ofte tidsavgrenset
behandlingsperiode og brukerne nyter godt av å ha et nettverk de kan henvende seg til utenom
behandlingen.
Etter hvert som organisasjonen og nettverket rundt brukeren bidrar til å bryte ned skammen, så
opplever vi at mange vil gi tilbake i form av frivillighet. Brukerne ser verdien i brukerkompetanse og
gjenkjenner at de kan hjelpe andre slik de selv fikk hjelp. Frivillige er vår viktigste ressurs og vi må
gjøre det vi kan for å motivere til frivillighet.
Utfordringer
Organisasjonen vokser stadig og møter på noen utfordringer på veien. Til tross for at overskuddet fra
pengespill i Norge er større enn noen sinne, så settes det av alt for lite midler til behandling og
forebyggende tiltak. Organisasjoner som oss må krangle om småpenger og vet at vi ikke kan møte
behovene fra brukerne, for det er ikke mulig å søke om flere midler. Pengemengden avsatt fra staten
samsvarer ikke med de utfordringene og den økningen hele behandlingsfeltet opplever og vi blir ofte
møtt med skuldertrekk fra instanser i kommune og fylke. De vet enten for lite om problematikken
spilleavhengighet, har ikke midler til den type forebygging, eller påstår at problematikken ikke finnes
i deres område. Spillavhengighet Norge har blitt anmodet om å finne flere søkesteder enn kun fra
statlige avsatte midler. Det har vi gjort og samtidig lært at det kan være minimalt utbytte å hente, når
vi setter tilkjente midler opp mot ressursbruk i søknadsprosessen.
Driftsmidler over statsbudsjettet
Vi som organisasjon ser ingen annen utvei enn å komme inn med faste tilskudd over statsbudsjettet.
Organisasjonen er klar over at en slik løsning har både fordeler og ulemper, men vi har et ekstremt
behov for forutsigbare økonomiske rammer. I dagens ordning fører uforutsigbarheten til en
potensiell lammelse av driften de første månedene av året. Både lang- og kortsiktig planlegging blir
vanskelig når klarheten rundt vår økonomiske situasjon henger i løse luften hvert eneste år, frem til
vi får svar på søknaden og får oppgitt tildelt beløp for det ene året.
Personvern
I 2018 fikk vi, som flere andre organisasjoner, en ny utfordring vi måtte løse. De nye
personvernreglene (GDPR) fra EU gjør at vi er forpliktet til å føre medlemslister. Vi respekterer de nye
reglene og vil følge dem helt og holdent, men de byr likevel på utfordringer for oss og våre brukere.
Organisasjonen etterstreber hver eneste dag å være et sant lavterskeltilbud for spilleavhengige og
pårørende. I så måte gjør vi alt vi kan for å holde terskelen lavest mulig.
Våre brukere har i alle år verdsatt muligheten til å være anonym meget høyt. Flere har fortalt at det
var avgjørende for at de turte søke hjelp og at de tok det viktigste steget de kan ta. Med de nye
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reglene er terskelen plutselig hevet og vi vet fortsatt ikke hvor høyt den er hevet i brukernes øyne. Vi
vet bare at det vil kreve flere ressurser fra organisasjonen for å senke terskelen på andre områder,
slik at terskelen ikke blir for høy for brukerne.
Skam
Tematikken er fortsatt voldsomt skambelagt og vi jobber med å bryte ned tabuer hver eneste dag.
Skammen hindrer spillere og pårørende fra å gjøre viktige grep. De er redde for at andre skal få vite
hvilken situasjon de har havnet i og det bryter dem ned at de har mistet kontroll over situasjonen.
Det er skam knyttet til at de kanskje trenger sosialhjelp for å komme økonomisk på beina, eller at de
må innom helseapparatet for å utrede om det er en diagnose i bildet. I tillegg skal problemet snakkes
om. Det skal frem i lyset og bearbeides. Deretter skal de nære omgivelsene få vite om situasjonen,
hvis spiller og pårørende er klar for det. Det kan være andre i familien, venner, idrettslaget eller
jobben. Er man spilleavhengig far eller mor og det har gått ut over barnas økonomiske situasjon, så
er skammen ekstra tung å håndtere.
Barn og unge
Barn og unge rammes. I hovedsak som pårørende, i alle fall når det kommer til pengespill. Barn har
en egen evne til å godta situasjonen, selv om det er å ta en byrde på sine skuldre som barn ikke skal
ha. Vi har hørt at barn har tilbudt mamma eller pappa sparepengene sine for å hjelpe til, eller at de
ikke ønsker seg gaver til bursdag og jul. Vi vet for lite om effekten spilleavhengighet har på barn som
pårørende over tid, men vi vet at spilleavhengighet kan sende hele familien inn i en psykisk og
økonomisk krise over flere år.
Vi får også inn henvendelser knyttet til dataspill med jevne mellomrom der barn og unge voksne er
spillerne i fokus. Fortvilte foreldre forteller om barn helt ned i 10-årsalderen med avhengighetstrekk,
der foreldrene føler seg maktesløse. Spilleren styrer familien med sin atferd og foreldrene er
desperate etter gode råd, for hjelpeapparatet vet så alt for lite om problematikken og har tilnærmet
ingen erfaring med dette. Vi har hørt mange forskjellige «løsninger» fra medisinering til utskjelling av
foreldre.
Vi vet alt for lite om hvordan en avhengighets- eller pårørendesituasjon påvirker barn og unge og
håper dette blir satt fokus på fra et forskningsståsted.
Gjeldsproblematikk
Det har vokst frem en tendens i Norge der det satses større summer på pengespill. Tilgangen på
store, dyre og raske lån, gjør at spillere tar opp gjeld for å finansiere spillingen sin. Ofte ender
spilleren med to muligheter, der spilleren enten må akseptere tapene sine og redde det som gjenstår
av økonomien eller spille hardere for å vinne tilbake det tapte. Desperasjon og avhengighet lar
spilleren overbevise seg selv at det siste er det eneste alternativet er det eneste alternativet og det
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stopper ikke før spilleren er tom for penger, løgner og muligheter. Det er ofte en befrielse for
spilleren å ha kommet så langt at det ikke er midler og mulighet til å spille videre, men det har
samtidig oppstått en nesten uoverkommelig gjeldsbyrde.
Vi opplever økning i spillere som har startet eller skal starte prosessen med å bli godkjent for en
gjeldsordning. Andre får hjelp av sine pårørende til å håndtere gjelden, selv om det ofte betyr at
pårørende tar opp gjeld i sitt navn.
En spillegjeld vil uansett påvirke både den avhengige og personene rundt spilleren.
Gjeldshåndteringsprosessen er lang, vanskelig og full av potensielle nedturer. Den kan påvirke hele
familien både psykisk og fysisk, når spillingen har snudd den økonomiske situasjonen på hodet og alle
må forholde seg til en gjeldsbyrde ingen forberedte dem på.
Fattigdom
Vi vet også at spilleavhengighet kan føre personer og familier under fattigdomsgrensen. Det kan
være unge i nyetablererfasen som ofrer i alt i håp om at den avhengige skal få livet tilbake og det kan
være pensjonister som ofrer et liv av oppspart økonomi for å hjelpe andre i sin familie.
Det er også barn som rammes hardt. Familier får nok midler å rutte med til å dekke det aller, aller
viktigste, men barna vil måtte holdes utenfor mange aktiviteter som følge av fattigdom. Resultatet av
dette igjen er lavere sosial inkludering for barna og de settes i et ufrivillig og usunt lavt klasseskille. I
tillegg til de økonomiske problemene familien allerede sliter med, så skal barnas psyke ivaretas
gjennom alle årene frem til situasjonen forhåpentligvis har forbedret seg. Hvis en spiller har ventet i
2 år på en gjeldsordning, for så å få innvilget en gjeldsordning på 5-10 år, så har altså eventuelle barn
måttet forholde seg til denne situasjonen gjennom store deler av barndommen og kanskje være
sterkt preget av fattigdommen.
Konklusjon
Det er ingen tvil om at det var positivt for Spillavhengighet Norge da vi ble en del av
Folkehelsemeldingen i 2015. Det åpnet nye steder for oss der vi kunne søke prosjektmidler og dette
har bidratt sterkt til vår høye aktivitet og at vi som organisasjon fanger opp flere mennesker som
søker hjelp. Vi er takknemlige for tilliten som ble vist oss i 2015 og det har bidratt til at vi er en unik
organisasjon i Norge og en av de ledende aktørene med brukerkunnskap innenfor spillavhengighet i
dag.
For at ikke utviklingen skal stoppe opp og at brukerkompetansen ikke utnyttes, så trenger vi en
justering i forhold til mulighetene våre i den kommende Folkehelsemeldingen. Vi har et sterkt behov
for å kunne søke driftsmidler til frivillige støttegrupper og ikke bare prosjektmidler. Dette for å kunne
møte utfordringene i årene som kommer med forutsigbare økonomiske rammer.
Strandveien 26
9060 Lyngseidet
www.spillavhengighet.no

Telefon 952 30 375
E-post: post@spillavhengighet.no
Org. Nr 986 595 805

Faktura adresse
Proplan Services
Dronningensgate 12
9012 Kristiansand

Spillavhengighet - Norge

Nettverk
Kunnskap
Forebygging
Forståelse

På vegne av styret i Spillavhengighet Norge
Magnus Pedersen
Politisk Rådgiver
Spillavhengighet Norge
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