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Norsk Forening for Spillproblematikk vil i år hedre noen som har gjort en
beundringsverdig innsats i vårt fagfelt. I fjor delte NFSP ut to priser, mot
normalt en. I år slår vi rekorden fra i fjor og deler ut tre. Det er fordi
prisvinnerne er et arbeidsfellesskap.
De har lenge vært opptatt av ansvarlig spill og i 2015 startet de et prosjekt etter
inspirasjon fra en spilleavhengig pasient i Blå Kors Poliklinikk, Oslo. De lyttet
til det en spilleavhengig sa at han trengte for å skjerme seg og redusere
problemspillet. Vi har hele veien oppfattet prisvinnerne som personer med
respekt og omtanke for spilleavhengige og deres pårørende. Dette til tross for at
de jobber i et spillselskap. Prisvinnerne har gjennom flere år vist interesse og
vilje til dialog med fagfeltet. De inviterer til dialogmøter og vi opplever dem
som oppriktig interessert i våre tilbakemeldinger med bekymring for utvikling
av problemspill. Vi vet også at prisvinnerne har tatt innspill fra dialogmøtene
videre og latt dem få direkte betydning for begrensning i spillutviklingen. NFSP
ønsker å peke på at deres prosjekt med proaktive telefon-samtaler til de spillerne
som spiller (som vi regner med også taper) mest, gjenspeiler prisvinnernes
omtanke for problemspillerne.
Vi har spurt oss om prisvinnerne har møtt intern motstand hos sin arbeidsgiver
Norsk Tipping. Kanskje var ikke prosjekt-ideens utsikt til å tape 150 millioner
kroner på redusert spill hos problemspillerne så populært i utgangspunktet?
Prisvinnerne har med sitt grundige arbeid og interesse for ansvarlig spill, stått på
for sine prosjekter. Vi vet at de proaktive samtalene gjør en verdifull forskjell
for de spillerne som mottar telefonen. Flertallet regulerer ned sitt problemspill.
Norsk Forening for Spillproblematikks pris 2018 går til rådgiver ansvarlig spill
Tanje Sveen, fagsjef ansvarlig spill Bjørn Helge Hoffmann og rådgiver for
ansvarlig spill Per Einar Karlsen. Vi takker alle dem alle tre for innsatsen de har
gjort for ansvarlig spill. Vi vet at dette hjelper mange spilleavhengige og
gjennom det, deres familier.
Vi gratulerer aller hjerteligst med NFSPs pris 2018!Lykke til med videre arbeid!

