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Pengespillforskning i Norge

• Trondheimsmiljøet (NTNU og SINTEF) 
• Götestam første artikkel i 1991. Andre personer Agneta Johansson, Hanne Gro Wenzel, Inger Johanne 

Bakken, Anita Øren
• Agneta Johansson disputerte i 2006

• SIRUS / Folkehelseinstituttet
• Ingeborg Lund, Ingeborg Rossow, Marianne Hansen
• Marianne Hansen disputerte i 2012

• Institutt for forbruksforskning
• Anita Borch

• Universitetet i Bergen
• Helge Molde, Rune Mentzoni, Tony Leino, Torbjørn Torsheim, Dominic Sagoe, Eilin Erevik, Andre 

Syvertsen og Ståle Pallesen
• Helge Molde disputerte i 2009, Helga Myrseth disputerte i 2011, Geir Scott Brunborg disputerte i 2011, 

Rune Mentzoni disputerte i 2013 og Tony Leino disputerte i 2018. Andre Syvertsen og Jonny Engebø 
arbeider med doktorgrader på pengespillfeltet ved UiB
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Opprettelse kompetansesenter



17.09.2019

4

Kompetansesenteret; rammer
FINANSIERING

• Anbudskonkurranse

• 2017-2018 (Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018)

• Forlenget til og med 2021 (Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021)

BUDSJETT

• 2 millioner årlig

OPPGAVER

• Oppdragsforskning på vegne av Lotteritilsynet og Helsedirektoratet (fra 2019 også Medietilsynet)

• Formidling av forskningsresultat, fremheve relevant forskning

• Peke på nye forskningsbehov

• Lyse ut midler til forskning, dersom senteret ikke bruker alle midlene selv

• Rådgivende funksjon for aktuelle aktører på spill- og behandlingsfeltet

• Bygge og styrke nettverk for forskning, også i et nordisk perspektiv

Medlemmer

• Professor Ståle Pallesen 

• Professor Torbjørn Torsheim 

• Førsteamanuensis Helge Molde

• Førsteamanuensis Rune Mentzoni

• Førsteamanuensis Dominic Sagoe

• Førsteamanuensis Eilin Erevik

• Rådgiver Arne Magnus Morken

• Postdoktor Tony Leino

• Stipendiat Turi Finserås

• Stipendiat Andre Syvertsen

• Stipendiat Razieh Chegeni

• Doktorgradskandidat Jonny Engebø (Lotteritilsynet)
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Kompetansesenteret 2017-2018
• 2 mill NOK årlig
• Definert som oppdragsforskningsmidler
• 3 rapporter

• Om behandlingstilbud for penge- og dataspillavhengighet i spesialisthelsetjenesten
• Om selvhjelpsgrupper og opplevd nytte (kvalitativ) 
• Om sammenhengen mellom rusdiagnoser og pengespillproblem

Rapport 1 (2017-2018)
• Liste med 173 institusjoner, pga. overlappende avdelinger tilsa dette 

150 uavhengige institusjoner. Lagde intervjuguide – svar fra 146 (97.3%)

• 92 av 146 institusjoner har ikke tilbud til hverken penge- eller 
dataspillavhengighet

• 54 av 146 institusjoner tilbyr behandling for pengespill (2 har ikke hatt pasienter 
enda), hvorav 78.8% ikke bruker behandlingsmanual

• Av de 52 som tilbyr behandling oppgir 61.5% at de bruker standard 
kartleggingsverktøy

• Av de 52 som tilbyr behandling oppgir 48.8% at de har personell som har tatt en 
formell utdanning innen feltet

• Ventetid for behandling er typisk 1-2 måneder
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Rapport 2 (2017-2018)

• Undersøke erfaringer med selvhjelpsgrupper for pengespillavhengighet

• 12 kvalitative intervju med nåværende/tidligere pengespillavhengige
• 4 tema

• Del av felleskap
• Dele erfaringer om pengespill og finne løsninger
• Oppleve endring (fra usikkerhet i starten til gode erfaringer med å hjelpe andre)
• Individualterapi vs. selvhjelpsgruppe

• Individualterapi (mer fokus på årsaker og mekanismer, rom for andre psykiske vansker)
• Selv-hjelp (mer kompetanse på spill spesifikt, vanskeligere lyve)

Rapport 3 (2017-2018)

• Sammenhengen mellom rusdiagnoser (F10-F19) og pengespillidelse
(F63.0) basert på data fra Norsk Pasientregister

• Data innhentet fra perioden 2008-2017
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Rapport 3 (2017-2018)
• I alt 147,743 fikk behandling for F10-F19

• 0.5% fikk behandling for F.63.0
• 0.3% samme år
• 0.1% 1-2 år senere
• 0.1% 3-4 år senere

• I alt 4388 fikk behandling for F63.0
• 15.2% fikk behandling for F10-F19

• 10.0% samme år
• 2.4% 1-2 år senere
• 2.8% 3-4 år senere

• Pasienter med pengespilldiagnose hadde 31.8 ganger større sannsynlighet (RRR) 
for å få behandling for rusdiagnose 3-4 år senere enn sannsynligheten for at de 
med rusdiagnose fikk behandling for pengespillidelse 3-4 år senere 

• Konklusjon: Rusdiagnoser ser ut til å etterfølge pengespillidelse i mye større 
grad enn pengespilldiagnose etterfølger rusdiagnose

Kompetansesenteret 2019-2021

FINANSIERING

• Ny handlingsplanperiode 2019-2021

• 2 mill NOK årlig

• Midlene definert som bidragsforskning 
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Oppgaver 2019-2021

• Utrede de økonomiske/samfunnsmessige konsekvensene av 
pengespillproblemer

• Samarbeid med helseøkonomer på SV-fakultetet i Bergen
• Samarbeid med økonom fra Tyskland (Dr. Ingo C. Fiedler; Institute of Law & Economics; 

Division on Gamling; Universität Hamburg) – arrangere seminar

• Undersøke spilling på spillarenaer
• Travbaner og bingo
• Plan å gjøre dette basert på kvalitative intervju

Nordisk samarbeid
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Pan-nordisk prevalensstudie
• Nordisk nettverk med fokus på pan-nordisk prevalensstudie

• Torben Fridberg (Danmark)
• Anne Salonen (Finland)
• Ulla Romild (Sverige)
• Daniel Olason (Island)
• Ståle Pallesen (Norge)

• Tentativ plan
• Gjennomføre survey samtidig i alle de 5 nordiske landene (2020)
• Surveyen skal inneholde Problem Gambling Severity Index
• Usikkert om spørsmål om dataspill skal inngå
• Utvalg på 10 000 per land i alderen 18-75 – skal trekkes tilfeldig fra folkeregisteret
• Datainnsamling

• Sende brev med lenke til web-basert spørreundersøkelse
• De som ikke svarer blir oppringt (typisk prøvd 6 ganger)
• De som ikke nås på telefon sendes spørreskjema (med 1 påminner)
• Kan bruke incentiver for å høyne svarprosenten

• Plan om felles artikkel om spillpolitisk historie og spillproblemer i de nordiske landene
• Møte i København 4. oktober om veien videre 

Pan-nordiske workshops

• Søren Kristensen (Ålborg Universitetet) fått midler til nordiske 
workshops (GAMIC ) fra Vetenskapsrådet sammen med Jenny Örnberg 
(Stockholms Universitet) og Ståle Pallesen (Universitetet i Bergen)

• Workshop 1 "State regulation and societal handling of problematic 
gambling", in Stockholm (Oktober, 2019). 

• Workshop 2 “Nordic registry data and gambling/gaming research – data 
and methodology, in Bergen (Mars, 2020)

• Workshop 3 "Blurring boundaries, socio-cultural and commercial 
determinants of gambling", in Copenhagen (November, 2020)
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Befolkningsundersøkelser
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Befolkningsundersøkelsen 2019

• Vi har fått oppdraget med å gjennomføre ny befolkningsundersøkelse

• I alt 30 000 i alderen 16-74 trukket fra folkeregisteret
• Godkjent av NSD
• Tilsendt invitasjonsbrev med oppfordring om å svare på nett sendt 12. august 

• Per 16. sept: 5363 har svart på nett; 917 brev i retur pga. feil adresse, 1 syk, 3 
ville ikke delta. 

• Utsendelse 1. påminnelse (inkl papirskjema) 16. september 2019 til 23,716 
personer

• Utsendelse 2. påminnelse (inkl papirskjema) 21. oktober 2019
• Siste registrering av svar 31. des 2019
• Rapport ferdigstilles endelig til 1. mai 2020

E-sport bettingprosjekt
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E-sportbetting

• I sommer (2019) startet Norsk Tipping med e-sport betting!

• Samarbeidsprosjekt med David Forsström, Stockholms Universitet:
• Prosjekt 1: Beskrive deltakerne i E-sport betting i Norge og Sverige (demografi, 

problemomfang, er det ulike typer e-sport bettors, forskjeller/likheter mellom 
norske og svenske spillere). Vil rekruttere 500 e-sport spillere i hvert land ( i 
Norge via Norsk Tipping). Spillerne følges opp etter 1 år.

• Prosjekt 2: Intervjustudie med e-sport gamblere. Rekruttere 15 informanter i 
steg 1, evt. 5-10 i steg 2. Intervjuene omhandler veien inn til e-sport betting, syn 
på e-sport betting, likheter og forskjeller mellom sports-betting og e-sport 
betting

Selvmordsprosjekt
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Systematiske litteratgjennomganger

• En narrativ litteraturgjennomgang vedr risikofaktorer for 
selvmordsatferd (tanker, forsøk, gjennomført) blant problemspillere

• En meta-analyse vedr prevalensen av selvmordsatferd ved 
spillproblemer

• En meta-analyse vedr prediktorer/risikofaktorer for selvmordsatferd ved 
spillproblemer

Registerbaserte studier

• Prosjekt 1: Kople data mellom Norsk pasientregister (alle med F.63.0) og 
Dødsårsaksregisteret for perioden 2008-2018. Undersøke om selvmord er 
mer hyppig blant dem med pengespillidelse enn i befolkningen generelt.

• Prosjekt 2: Kople data mellom Norsk pasientregister (alle med F.63.0) 
inklusive komorbide lidelser og Dødsårsaksregisteret for perioden 2008-2018. 
Vil undersøke rekkefølgen når lidelser debuterer og sammenheng med 
mortalitet.

• Prosjekt 3: Hente ut data fra Dødsårsaksregisteret og kople til Norsk Tippings 
spillerdata. Sammenlikne tre grupper tre år bak i tid; 1) død av selvmord, 2) 
død av andre årsaker og 3) tilfeldige (levende) spillere hos Norsk Tipping. 

•
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NFR-finansierte prosjekter

REGISTERDATA (2011-2018)
• Norsk Tipping

• Alder og kjønn
• Folkeregisteret 

• Etnisitet (statsborgerskap)
• FD-trygd

• Inntekt
• Sykemeldinger 
• Arbeidsledighetstrygd
• Uføretrygd
• Skilsmisse

• Reseptregisteret
• Dopaminagonister
• Antidepressiva

• Norsk Pasientregister
• Alkoholmisbrukslidelse 

PENGESPILLDATA
• Norsk Tipping (Multix og alle andre spill)  

fra 2011-2018 vedr: 
• Penger satset
• Netto tap
• Dager spilt

REGGAM 1

 Godkjent REK
 Godkjent NSD
 Norsk Tipping arbeider med samtykkeinnhenting 

BRUKERGRUPPE
• Norsk Tipping
• Lotteritilsynet
• Spilleavhengighet Norge
• Norsk forening for spillproblematikk
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REGISTERDATA (2008-2018)
• Folkeregisteret 

• Etnisitet (statsborgerskap)
• FD-trygd

• Inntekt
• Sykemeldinger 
• Arbeidsledighetstrygd
• Uføretrygd
• Skilsmisse

• Reseptregisteret
• Dopaminagonister
• Antidepressiva

• Norsk Pasientregister
• Alkoholmisbrukslidelse 

PASIENTERREGISTERDATA 2008-2018
• Diagnosekode F63.0

REGGAM 2

 Søknad sendt REK
 Søknad sendt NSD (utkast til DIPA foreligger)


