Årets pris for godt spillfaglig arbeid går til en person som har vært engasjert i
vårt felt gjennom mange år. Han ( for det er altså en han) har gjennom mange år
vært helt sentral i arbeidet med å utvikle kunnskap om både penge-og
dataspillproblematikk. Han har jobbet hardt for å formidle denne kunnskapen til
andre.
Prisvinneren har gjort dette gjennom en lang rekke vitenskapelige publikasjoner
i både nasjonale- og internasjonale fagtidsskrift. Han har holdt en solid mengde
foredrag og innlegg på konferanser og seminarer. Han har engasjert og direkte
løftet fram spillproblematikk gjennom flere hundre medieoppslag i små og store
kanaler. Han har samarbeidet med de kliniske fagmiljøene om utarbeidelse av
behandlingsmanualer og forsket på effekten av disse.
En av prisvinnerens viktigste bidrag på vårt felt er at han gjennom målrettet
innsats og ledelse har klart å etablere Norges, og antakelig Skandinavias,
fremste miljø for forskning på pengespill.
Norge har ikke mange personer med doktorgrad på spillproblematikk, men de
fleste av de som finnes har kommet fra dette miljøet, og flere er på vei. Studiene
fra miljøet i Bergen spenner fra store befolknings- og behandlingsstudier til
laboratoriestudier hvor effekten av grunnleggende mekanismer i spill har blitt
testet ut.
Det er en glede for Norsk Forening for Spillproblematikk å kunne gi årets pris til
professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen.
Gjennom sitt utrettelige arbeid har han fått velfortjent status som internasjonalt
anerkjent forsker, ikke bare innen penge- og dataspillproblematikk men også
innenfor så forskjellige tema som søvn, arbeidsnarkomani og doping.
Universitetet i Bergen sine lister viser at Ståle Pallesen i 2014 var, av totalt ca
4000 forskere, den personen som hadde bidratt til flest vitenskapelige
publikasjoner. En virkelig bemerkelses- og beundringsverdig prestasjon.
Vi setter stor pris på at Ståle har kommet hit til Hamar, ikke bare for å motta
prisen, men også for å dele nyheter fra sin forskning med oss på seminaret. Vi
gratulerer ham aller hjerteligst med prisen!

