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Presentasjon
• Sosialarbeider ved Ruspoliklinikken
• Barnevernspedagog fra Volda
• Hovedfag i sosialt arbeid ved NTNU
- Forskningsinteresse – rus- og avhengighet og behandling

• Har arbeidet i kriminalomsorgen, familiebehandling 
og som høyskolelektor i Bodø og Sogndal. 

• Prosjekt om forebygging i Arkhangelsk, Russland
• TRU-prosjektet 2015 – 18
• Faste dager på skole og NAV

ssa021@nlsh.no

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken NLSH

mailto:ssa021@nlsh.no


Presentasjon i to deler
Pengespill og behandling
• Utvikling av behandlingsmodell – stadig i prosess

• Fra det analoge til det digitale i gruppebehandling 

- Fokus på familie og barn som pårørende (Klevan et. al., 2018)

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken NLSH



Bakgrunn - TRU- prosjektet 

•Mye «drop-out» på Ruspoliklinikken
- Ungdom kom i liten grad til konsultasjoner
- Behov for fagutvikling om unge i risiko for avhengighet og 

behandling
- Manglende kunnskap om problematisk bruk av spill og 

behandling 
– tverrfaglig prosjektgruppe om spill

- Strukturelle endringer – ambulant jobb i andres organisasjoner
http://www.korusnord.no/Global/aktuelt/Til%20gjenbruk%20Aktuelt/TRU-
prosjektet_Staale_Saarheim021220.pdf

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken NLSH

http://www.korusnord.no/Global/aktuelt/Til%20gjenbruk%20Aktuelt/TRU-prosjektet_Staale_Saarheim021220.pdf


Felles kompetanseheving
i spillproblematikk i Bodø 

Ståle Sårheim prosjektleder

Hentet fra 

Buf-etats hjemmeside 



Fagdag om dataspillproblematikk

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken, ARPA

Fra venstre: Kenth M. Solem, Turid Susegg og 

Rune Mentzoni. 

Omlag 100 fagansatte, som 

arbeider med ungdom i risiko, 

møtte fram ved Bodø 

videregående skole



Dele kunnskap og å reise debatt om problematisk spill 
med brukerrepresentanter, fagpersoner og 
beslutningstakere i faglige fora og på ulike medieflater



Sentrale prinsipper 
for spillbehandling

• Tidlig indentifisering og intervensjon 
(Kulturdep.,2019)

• Kunnskapsdeling

• Tilgjengelighet
• Individuelt tilpasset tiltak

- reell innflytelse

• Kontekstorientering – lokal tilpassing
Ståle Sårheim Ruspoliklinikken, ARPA

(HOD, 2012, 
Aakerholt & 

Nesvåg, 2011)



• Fast dag på NAV – intersektoriell 
praksis (Alm Andreassen, 2020)

Gjensidig nytte mellom NAV og 
Ruspoliklinikken
• Avklaringsmøter med brukere og 

rådgivere 
SOGS inspirerte spørsmål (Pallesen et 
al.,2020)
Kartlegge spillemønster og mulig 
avhengighet
Rask henvisning………
• Samarbeidsmøter i forløpet 
– løse sosiale problemer

• Dele kunnskap og problemer

System- og intersektoriell praksis på NAV



Avklaringssamtale på NAV



Tidlig indentifisering
• Dataspill -> avklaringssamtaler med elever på skole

•Pengespill -> brukere ved NAV

________________________________________

•Mot til å handle på grunn av bekymring

Hovedspørsmål: 
Hvilket forhold har du 
til pengespill?



FAGLIGE PERSPEKTIVER
•Bruker og pårørendeperspektiv
•MI og kognitiv adferdsterapi Borgestad/ «Gamle» Bergensklinikken

•Dynamisk terapi 
•System- og familieterapi 

- kopling med sivilsamfunn – pårørendesenter og selvhjelpsgruppe

•Symbolsk interaksjonisme  (Skatvedt,2009, Reith & Dobbie,2012, Best et al., 
2015)

«å bli en eks-spiller» «re-shaping the self»



«Å skape seg selv gjennom andre»

Identitetsarbeid i både individuelle samtaler og i gruppe
Finne «materiale» til å rekonstruere seg selv gjennom meningsfulle aktiviteter i en sosial kontekst



Oppsummering del 1

•Systemteori – å se spiller i kontekst

• Intersektoriell praksis - samhandle 

• Kopling med sivilsamfunn som Spillavhengighet Norge

• Samtidige tiltak

• «Identitetsformasjon»



Fra individuell behandling 
til gruppe 

Fra personlig oppmøte 
til Whereby på nett

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken NLSH

Del 2



Utvikling fra individuell behandling til gruppe

• Individuell behandling fram til 2020

•Pårørende invitert til 2. konsultasjon

• Tett samarbeid med økonomisk rådgivere på NAV

•Kopling med Veiledningsenteret og Spillavhengighet 
Norge

• Ide om gruppebehandling høsten 2019



Litteratur for forståelse og 
behandling

BORGESTADKLINIKKEN
• Personlig kommunikasjon med Ingjerd

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER 
AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD

Utviklet av:
Helge Molde, psykologspesialist, PhD. Og Ingjerd Meen Lorvik, psykologspesialist

Sosialisering til modell og begreper kan med fordel gjøres i 
individuelle konsultasjoner.  



2020: 7 brukere/ pasienter – en kvinne og seks menn og to behandlere 
ved ruspoliklinikken møttes over
10 samlinger hvor halvparten var på nett.
Pårørende til brukerne/ pasientene, økonomiske rådgivere ved NAV, 
Veiledningssenteret for pårørende, Spillavhengighet Norge 



En fortelling om prosessen 
fra oppmøte i grupperom til nett



15 spørsmål i 2020:

Evaluering Gruppebehandling i problematisk pengespill 2020
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Vurder din egen innsats og engasjement

Ditt utbytte av oppmøte på Mellomåsen

Ditt utbytte av nettsamlinger

Ditt utbytte av å snakke sjølv i gruppa

Ditt utbytte av å høre andre snakke

Ditt utbytte av å forme mål og beslutning

Din vurdering av kvaliteten på 1. samling

Ditt utbytte  av samling med pårørende

Din vurdering av verdi av samlinga med NAV

Din verdi av samlinga om avspenning og øvelser

Din vurdering av den faglige kvaliteten til
gruppeledere

Din vurdering kvaliteten av informasjonen om
gruppebehandlingen

Din vurdering av kvaliteten på organiseringen

Din vurdering av kvaliteten på grupperommet

Din vurdering av kvaliteten på videosystemet

Gjennomsnitt
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Ditt utbytte av gruppebehandling på nett 2021



18. Dine kommentarer om punktene over, om viktige tema eller andre elementer i gruppebehandlingen:

Evaluering Gruppebehandling i problematisk pengespill

Skulle gjerne vært med på alle møtene. Men har ikke følt behov for det og har 
heller ikke hatt mulighet til å vært med. Er fortsatt spillefri og har vært det siden 
oktober i fjor. Så dette klarer jeg. Takk for meg

Kjempeflott med gruppebehandling. Håper dere fortsetter med dette. For min del 
funker det bedre med oppmøte enn på nett. Har hatt svært godt utbytte av de 
andres erfaringer og historier, samt informasjonen og læringen fra de ansatte. 
Tusen takk for at jeg fikk være med.

Har hatt ett veldig godt utbytte av samlingene. Men tror det hadde blitt enda mer
ekte om korona-situasjon hadde oppstått. For framtidig gruppebehandlinger så kan
det deles opp slik at noe foregår over Internett og noe i grupperom. Tror også flere
hadde møtt opp fysisk enn over Internett. Savnet til tider bedre oppmøte.

Powered by www.questback.com17.06.2020 11:59



Planlegge ny gruppe 2021

• Gjennomgang av questback - justering

• Kombinere individuell og gruppebehandling

• Inkludere Lofoten – tre terapeuter?
• Informasjonsgivende samtaler med barn om 
pengespill i familien - fokusområde

- Ønske fra tre potensielle deltakerne



Kontekstorientering

•Kopling med sivilsamfunn
- Veiledningssenteret for pårørende 

(NKS)
- Lokal selvhjelpsgruppe Spillavhengighet Norge

•Nordlandssykehuset
- Konstruere behandlingsteam på tvers 
- Rekruttere pasienter fra ulike deler  

av foretaket



Hvor mange er spilleavhengig?

1 Etablere gruppa; presentasjon, 
mål og forventning

2 Identifisere spilletanker og sug –
kognitiv modell

3 Motivasjon, stigma, skyld, skam 
og beslutning.

4 Pårørendesamling –
Veiledningssenteret blir invitert

5 Pengene og livet – NAV er med

6 Barn som pårørende

7 Spillsnakk og sug - mindfulness

8 Blåtur – pasientene bestemte 
innhold: 

- Trening og kosthold

- Hva gjør du når du får spillsug?

9. Avslutning og veien videre  
Spillavhengighet Norge forteller 
om sin virksomhet

Behandlingsinnhold og tema



Behandlingselementer

• Utredning og tverrfaglig basiskartlegging
• Terapi basert på MI og kognitiv adferdsterapi
• Samhandling med lege og NAV
• Familiesamtaler inkludert barn som pårørende
• Brukerorientering og «feed-back»

•Hva med relasjon og allianse?



Behandlingsallianse på nett 

• Sju menn og en kvinne var invitert i gruppa

• Spenning knyttet til behandlingsrelasjon og dialog i første samling

• Vi valgte en «erfaren» pasient til å starte med å presentere seg i første 
samling

• Individualterapi samtidig er trolig en «nøkkel»

• Lett å bruke skjema, skapte engasjement uten å svekket allianse





Kognitiv modell for behandling



Situasjon og prosessen 
fra idé til handling

Fra situasjon til handling 
 

Sist gang så vi på forholdet mellom tanke, følelser og handling i pengespill 

 

Hva skjer i dine tanker (tankeboble) og følelser fra situasjon til handling? 

Utforsk tanken (spilltanken) som åpner opp for å spille i denne situasjonen?  

Hvilke følelser får du (spillsug og andre følelser)? 

Hva skjer med kroppen din i denne prosessen? 

 

 

 
 
                                                                                           
 
 

Situasjon____________________________________Handling 

 





Symbolsk støtte i behandlingen

Fremme mot til å stå imot impulser og fristelser til å spille

Selvinstruks:
- Tenk deg om
- Gå sakte
- Tenk over konsekvenser om 

du spiller nå
- Tenk så på en du er glad i.

Hentet fra manualen til Molde & Meen Lorvik, 
Borgestadklinikken.



Hvordan veilede 
foreldre til å 
snakke med sine 
barn om sitt eget 
problematiske 
forhold til spill?



Målet er å få til en:

Dialogbasert samtale hvor foreldre 

informerer, barna forteller og spør og 

behandler er en støttespiller for familie



Sluttkommentarer

Ståle Sårheim, Ruspoliklinikken NLSH

• Gruppebehandling synes å passe fint for pasientene og har trolig god 
effekt kombinert med individuelle konsultasjoner

• Relasjon og allianse før gruppe synes virksomt
• Nett kan gjøre det enklere å etablere behandlingsteam på tvers av 

enheter og å rekruttere «nok» brukere/ pasienter
• Lett å bruke intersektoriell støtte i gruppa
• Hva med kvinner i gruppebehandling - hvilken kunnskap finnes?

Vi er fortsatt i en utviklingsprosess – ønsker å beskrive mer 



Hvor mange er spilleavhengig?

Ko-Rus-Øst
http://www.rus-ost.no/spilleavhengighet

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning
https://www.uib.no/spillforsk

Hjelpelinjen
https://hjelpelinjen.no/fakta-og-info/

Norsk Forening for Spilleproblematikk
https://nfsp.no/

Blå kors
https://www.blakors.no/fagside/pengespillavhengighet/

Spillavhengighet Norge

www.spillavhengighet.no

Faglige informasjon- og kunnskapskilder

http://www.rus-ost.no/spilleavhengighet
https://www.uib.no/spillforsk
https://hjelpelinjen.no/fakta-og-info/
https://nfsp.no/
https://www.blakors.no/fagside/pengespillavhengighet/
http://www.spillavhengighet.no/

