
Norsk forening for 
spillproblematikk
BEHANDLING AV SPILLEAVHENGIGE 

BARE FRYD OG GAMMEN   ?                                         
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ROLF BRUMOEN

BLÅ KORS POLIKLINIKK

OSLO



Dette skal jeg si noe 
om :
- Kartlegging 

- Vår «plikt» til å sjekke hva som passer

- Psykoedukasjon

- Kognitiv atferdsterapi (BaM, FAK)

- Narrativ terapi 
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Tester/kartlegging:
G-SAS

G-SEQ

NODS

SCL 90 

Psykologiske tester ved behov (angst, depresjon, traume/vold, ADHD, 
personlighet)

Generelle tester/verktøy 
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To vanlige inndelinger/
spillertyper

Action gamblers 

Escape gamblers 
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Ulike kategorier av 
(penge)spill
Spill med ferdighetselement 

Tilfeldighetspill

Bare flaks                                                                                                                   Bare ferdighet

Spilleautomater                           Tipping                                              Poker                         Sjakk

Bingo                                              Oddsen                                                                    Bridge 

Lotto                                               Hestespill

Skrapelodd                                                                                                                   Gaming                                                                               
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Spillets funksjon/
ambivalensutforskning  
Fordeler/goder med å spille kasino:
-kan vinne penger
-redde en økonomisk dårlig mnd
-kick og glede
-usedvanlig god underholdning 
-noe jeg gjør helt i fred eller på egenhånd
-I: de to øverste 
-I: avhengighetsgen

Ulemper/problemer med å spille 
kasino:
-holde ting skjult for andre 
-løgn
-økonomisk håpløshet
-ødelegger fremtiden min og andres
-går utover jobb og hverdagslivet 
-går utover søvn
-går utover formen
-går utover humør

Ulemper/problemer med ikke å spille:
-gjør det umulig for meg å få litt ekstra penger
-mister en utvei
-mister gleden jeg har kjent på 

Fordeler/goder med ikke å spille:
-stabilitet
-min oppmerksomhet er rettet mot 
det jeg egentlig synes er viktig: I, 
familien, P, A lykke og eventyr
-få lov til å være fornøyd med det som 
er, uten at noen dunker på døra.
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Følelse, tanke, 
atferd
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Tanke 

Atferd Følelse



Psykoedukasjon om årsaker til 
spilleavhengighet(1/3)
«jeg klarer ikke, får ikke fred før pengene er brukt opp»

«jeg vant 4 millioner på Jammin Jars» 

«alt begynte med at jeg vant 100.000 på Nabolaget»

«jeg har tapt så mye at, at jeg må bare vinne tilbake»

«jeg husker timen mellom kl 3 og 4 på natta på hotellrommet hvor jeg 
hadde 3,5 mill på spillkontoen»

«jeg var så nær, egentlig skulle det ikke være mulig å tape i den posisjonen 
og med de kortene»

Stemmen sier: «noen tapte, nå kan du vinne»

«jeg hadde ei hette som var slik at når jeg tok den over hodet, konsentrerte 
meg og så på automatene, kunne jeg ofte se hvem som ville gi»
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Psykoedukasjon om årsaker til 
spilleavhengighet(2/3)
Opplevelse av tvangshandling                                              

Tidlig gevinst (selektiv hukommelse)

Chasing the losses 

Selektiv persepsjon

Magisk tenkning (antropomorfisme)
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Psykoedukasjon om årsaker til 
spilleavhengighet(3/3)
Spillerens feilslutning 

Betinging (Klassisk /(innbilt?)Operant)

Forventningens kraft (FAK)

Near miss

Flaks/uflaks/kontrafaktisk tenkning
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Kontrafaktisk 
tenkning 

Opplevd flaks/uflaks er bestemt av :

Nærhet til kontrafaktisk utfall ( det som ikke skjedde, men «kunne» ha 
skjedd)

Stor uflaks → spille mer

Stor flaks → spille mer 
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Kontrafaktisk 
tenkning 
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Kontrafaktisk 
tenkning
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Flaks 
Flaks kan ikke fremkalles, men utnyttes og misbrukes eller brukes opp

Kan følge en person i en periode 

Men kan ikke forutsies 
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Avhengighet og 
hjernen
Hjernen er et belønningssystem som skal hjelpe oss med å overleve 
(belønner matinntak, sex, nærhet osv). Gir glede og velvære.

Alle rusmidler og atferd som gambling aktiviserer de samme systemene 
i hjernen.

Gjentatt bruk/atferd kan skape langvarige endringer i hjernen.
◦ Trangen til å utføre handlingen øker, mens velværen det gir minker.

◦ Områdene som brukes for å ta fornuftige valg svekkes. 
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Psykoedukasjon 
Fordeler Ulemper

- Se sammenhenger
- Øke bevisstheten om fenomenet 
- Alminneliggjøring
- Menneskeligjøring

- Belærende 
- Øke forskjellen i relasjonen 
- Fremmedgjørende 
- Jeg skal lære deg hva som er riktige 

tanker, «du har jo tenkt feil hele 
tida» 
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KAT/FAK/BaM/ABC(D) 
«jeg trenger noen konkrete verktøy»

«jeg skjønner ikke hva som gjør at jeg spiller»

«jeg har mista helt trua på meg selv»

«vi bare snakka om barndom og sånt»

«vi holdt bare på med kartlegginger»

«bare prat»
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Kognitiv atferdsterapi
Analyseinstrument (FAK)

Ta i mot og framstille historier fra folk (Brumoen, 2007:13)

Svake øyeblikk

Sterke øyeblikk

Selvinstruksjoner (sannhetens øyeblikk)
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FAK (svake øyeblikk)
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F (Foranledning) A (Atferd) K (Konsekvens)



FAK (sterke øyeblikk)
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F(Foranledning) (A) Atferd (K) Konsekvens 

Selvinstruksjon (S.I) 
(S.Ø)

Handling Konsekvens 



FAK Svake øyeblikk
FAK analyse svakt øyeblikk J.docx
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FAK%20analyse%20svakt%20øyeblikk%20J.docx


FAK Sterke øyeblikk
FAK analyse sterkt øyeblikk J.docx
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Kognitiv atferdsterapi
Fordeler Ulemper

- se sammenhenger
- bevisstgjørende
- konkret / enkelt 
- tar bort skam 
- løsningsorientert
- kompetitivt 

- kan virke belærende 
- kan virke teknisk/rart
- for enkelt/fordummende 
- symptombehandling
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Narrativ terapi 
- Michael White og David Epston

- Vi er noe via våre historier/betraktninger om oss selv  

- Skille problemet fra mennesket (eksternalisere)

- Nye premisser til historien/problemet 

- Kart /Samtalestruktur – Stillingstaken til problem  
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Stillingstaken til problem 
- 4 Trinn
1. Forhandle om en spesifikk og erfaringsnær definisjon av problemet

-Sette navn på problemet 

-Beskrive systemiske/relasjonelle/åpne spørsmål 

-Problem er unikt/ du må hjelpe meg med å beskrive det

2. Kartlegge problemets virkning på folks liv og forhold.

-Hva gjør det eksternaliserte problemet med/mot deg 

3.Evaluere problemets virkninger. 

- Hva mener du om dette ?( ikke de andre legen, kona) 

- Hvordan ønsker du å ha det, hva er dine verdier ?

4.Begrunne evalueringen:

- Den intensjonelle forståelsen av livet

– Håp, drømmer, ønsker 
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Stillingstaken til problem 
(trinn1)
1.Forhandle om en spesifikk og erfaringsnær definisjon av problemet:

Kjetil:

DEN INDRE GAMBLER:

«Den er kjønnsløs, er blå, er en masse av røyk og gugge 
som sitter i magen. Gambleren er en som tar sjanser. 
Det/den kan komme opp fra magen, bre seg utover 
brystet, armer og ben og tilslutt hodet, legger sløret rundt 
hjernen. Nå er den som en ert (med stabilt skall). Det er 
som en robot som har skapt seg selv. Det kom i 10-11 års 
alderen. Den så etter en som tar sjanser, en som har lyst på 
penger, en som var ute etter anerkjennelse» 
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Stillingstaken til problem 
(trinn2)
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Hva liker den indre gambler: Hva er det den ikke liker 

-liker tanker/følelser fra Ks hjerne 
om spill
-liker rusen ved konkurranse
-liker at kroppen er høyspent 
-at K begynner å tvile på at han er 
spilleavhengig
-at K er alene 
-at det blir snakk om 
gevinster/Odds
-noen på gamlejobben, en i 
teatergruppa, «innkastern» på 
Bingoen, kommisjonæren på 
spillkiosken

-at K ikke går på Odds sider
-liker ikke Blå Kors, at jeg oppsøker 
hjelp 
-at noen har oversikt over kontoen 
min
-at K har slutta å lyge/ liker at K har 
hemmeligheter 
-at jeg har det morsomt med andre 
ting
-at K gjør noe når skallet slår sprekker 
( ringe noen, går ut, finne på noe 
annet) 



Stillingstaken til problem 
(trinn2) forts.
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Hva liker den indre gambler: Hva er det den ikke liker 

-at K er i godt humør
-at K har masse penger
-at A ser på leiligheter. «vi kan sette 
fart på leilighetsplanene»
-liker ferier (har reist på ferier 
nesten uten penger)
-ferie: lettere å bortforklare at en 
ikke har penger- feil med kort 
-gamble på ferier 
-liker a K ljuger

-liker ikke at jeg prioriterer andre ting 
(husleie osv) 
-liker ikke at K er velstelt, ren, uten 
svette, avslappa, senka skuldre)
-at k sover om natta
-at K har nok penger til ting 
-at jeg har blitt mer avslappa til priser
-at folk rundt meg spør om det går bra 
-at folk gir positiv respons om andre 
ting 
-K-teaterøving
-at K finner på ting/er sosial



Stillingstaken til problem (trinn 
3 og 4)
3 Evaluere problemets virkninger: (åpne spørsmål, MI)

- hva mener du om dette ?

-hvordan ønsker du å ha det ?

-hva er verdier for deg ?

4.Begrunne evalueringen: (åpne spørsmål , MI)

- Utforske håp, drømmer og ønsker, meningen med livet 
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Narrativ terapi 
(eksternalisering) 
Fordeler Ulemper

- kan ta bort skam 
- skaper eierskap, gjør problemet til 

ditt eget 
- skaper engasjement 
- reduserer makten mellom terapeut 

og pasient
- lekent, frigjørende, morsomt
- kompetitivt

- blir ikke ansvarlig /eksternalisering 
er problemet 

- kan virke rart/dumt
- ser ikke det sammensatte 
- ulikheten blir vanskeligere 
- symptombehandling
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Tusen takk for 
meg. 
Fordeler med å avslutte foredrag: Ulemper med avslutte foredrag:

- endelig ferdig 
- folk klapper
- jeg kan sette meg å slappe av 
- kanskje noen likte det . 

- kjenne på usikkerhet om det var 
bra nok

- komme på alt jeg skulle si men ikke 
fikk sakt (kontrafaktisk tenkning) 

- Bli usikker på om jeg har sagt noe 
feil eller dumt.
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