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Hvem er vi?

• Nasjonal tjeneste etablert i 2003

• Samarbeidstiltak mellom Lotteritilsynet og Sykehuset-

Innlandet

• Hjemmeside med informasjon

• Anonym tjeneste - telefon, chat, mail

• Pengespill og dataspill 



Hjelpelinjens oppgaver

 Hjelpe mennesker i krise

hjelp til selvhjelp

psykoedukasjon

 Vise veien til annen hjelp: 

behandling 

økonomisk hjelp 

støttegrupper

 Registrere data om 

spilleproblemer i Norge

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnmefbm-vhAhVS6KYKHdikC4cQjRx6BAgBEAU&url=https://katarsisuib.no/hvordan-bli-gode-hjelpere/&psig=AOvVaw2aF7zq9Vs2yY4qCyKJRY4n&ust=1556280743725817


Nyheter i 2020

 Ny hjemmeside: nesten 40% 

økning i antall brukere. 

 Oppstart chat

- Senker terskel for kontakt                        

- Høyere andel spillere tar        

kontakt på chat enn telefon

- Færre tar kontakt på mail



Påvirkning av pandemi

 Nedgang henvendelser 
mars/april påvirket året

 Størst nedgang i samtaler 
om dataspill

 Samme tendens  til 
nedgang i Sverige og 
Danmark

 Færre samtaler om spill 
som var stengt som følge 
av smitteverntiltak



Tendens i statistikk 2020

 Gjeldsbyrde stor forskjell 
fra 2019 til 2020 

 Andre henvendelser: 
Mange samtaler om gjeld 
som ikke er relatert til 
spill

2019 2020

Ingen gjeld 16 % 34 %

Opp til 499.000 40 % 40 %

Over 500.000 44 % 18 %



Baksiden av spill - opplysningsarbeid

«Eier dere ikke skam?»

«Så veit du det» 

«Nina hadde gledet seg enormt 
til den Kreta-turen. Nå blir det 
svigers og hytta»

«Det er ikke alltid det går fint»



Det er hjelp å få! 

 Mange vegrer seg for å 
søke hjelp

 Redde for jobben, får de 
vite om mitt problem, og 
kan jeg miste jobben? 

 Redde for barnevern –
automatisk  varsling?

 Pårørende trenger også 
hjelp. 



Vi må snakke om bingo

«De moderate 
risikospillerne/

problemspillerne er særlig 
overrepresentert i spill som 
spilles av relativt få»

• Relativt få samtaler 

Men: 

• Etterspør mer regulering 
av databingo og av 
drift/bingolokaler. 



Hører vi om dette på Hjelpelinjen? 



Voksne dataspillere

 Mye informasjon om 
dataspill blant 
barn/ungdom 

 Foresatte kan finne mye 
info

 Ikke alle som «vokser det 
av seg»

 For voksne med 
problematisk dataspilling 
er det mindre informasjon 
å finne 



Spill – ingen grenser

 Twitch – streame live 
andre som spiller kasino på 
nett. 

 Bingo live i USA – over 
Messenger.

 Spill i private hjem. 

 Bitcoin og kryptovaluta 
som fenomen. 


