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Har familieterapi noe for seg i spesialisthelsetjenesten?
Kan vi styrke lavterskelhjelp gjennom familekontorene?
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spillavhengighet
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• Befolkningsundersøkelser og kvantitative 
studier med oppmerksomheten rettet mot 
risikofaktorer for pengespillavhengighet

• Eksempelvis sammenhengen mellom 
alkoholforbruk, impulskontroll ved Parkinsons, 
psykisk helse og risikabel spillatferd eller 
spillavhengighet.

Forskning på pengespillavhengighet



HVEM EIER PROBLEMET?

• «De som kommer til 
behandling er nesten 
utelukkende menn, og som 
oftest er de fedre  med små 
barn»

• Flere yngre 
mennesker 
(Bu&Skutle, 2012)

• Antallet personer 
med 
pengespillproblemer 
er økende 
(Lottostiftelsen.no)

• Arenaen har endret 
seg fra automater til 
nett og smarttelefon

Nye former for spill – nye «problemspillere»?



• «Æ ville ikke bare sitte i sofaen og kjæfte»
• «Å få være med i behandlingen gjør det enklere 

å være støtteperson»
• «Den som har problemet blir «letta», mens de 

pårørende blir «tynga»»
• «Vi ble gitt verktøy som har gitt resultater og 

som har berga familien»

Lill Tove Bergmo om starten av Pårørende til 
Spillavhengige i 2002 (Spillradioen 19. mai 2021 )



• Hva tilbys av behandling gjennom spesialisthelsetjenesten i dag og 
inviteres de pårørende eller familien inn i behandlingen?

• La oss se på hva som tilbys gjennom de offentlige Helseforetakene:

«Behandlingssiden har blitt bedre. Mange 
fler blir invitert inn i behandlingen. – og det 

må bli mer av det»
Lill Tove Bergmo, Spillavhengighet Norge



• Familievernkontoret i Aust-Agder
• Tilbod: Terapeutisk par- og familieterapi der eit familiemedlem slit med 

speleproblem, gjerne i kombinasjon der spelar går til anna behandling. Ikkje tilrettelagt 
behandling for speleproblemet i seg sjølv. Forledrerettleiingskurs.

• Sørlandet sykehus, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
Poliklinikken Arendal
• Tilbod: Individuell behandling og pårørendesamtaler. 

• Sørlandet sykehus, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
• Tilbod: Individuell behandling og familiesamtaler. 

• Poliklinikken tar også imot pasienter som strever med spillavhengighet. Pårørende, 
både voksne og barn, kan få tilbud om samtaler om det å leve med 
avhengighetslidelse tett inn på livet.

Agder har 3 behandlingssteder, 
hvorav 1 er spesialisert på familieterapeutiske metoder

Eksempel 1: Agder - Avhengighetsbehandling



• Behandlingen vil bestå av motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi. I 
behandlingen ønsker vi å gjøre deg bevisst på samspillet mellom tanker, følelser og 
handlingsmønster, slik at du kan bli bedre i stand til å mestre avhengigheter din.

• Med yngre pasienter kan behandlingsprosessen også inkludere 
foreldre/pårørende. Skole, fastlege og NAV kan dessuten involveres etter behov 
og ønske.

• Før behandlingen starter vil behandleren din sammen med deg, basert på 
opplysningene i henvisningen, danne seg et bilde av hvor alvorlig dine spilleproblemer 
er. Det vil deretter bli stilt diagnose og utarbeidet behandlingsplan.

Eksempel 2: Helse Stavanger 
AVDELING RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING

Rogaland har 6 behandlingssteder for spilleavhengige, 
hvorav 4 tilbyr familiesamtaler



• Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og 
avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider 
med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling 
(legemiddelassistert behandling). Tilbudet er også for spilleavhengige og 
pårørende.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i 
form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler 
er de vanligste behandlingsformene. Vi kan også gi rådgivning, veiledning og 
undervisning.

Eksempel 3: VIKEN
Sykehuset Østfold - Rus- og avhengighetsbehandling poliklinikk, 
Askim

Over grensen/fjorden til Vestre Viken ...



• Behandlingen vil bestå av motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi. I 
behandlingen ønsker vi å gjøre deg bevisst på samspillet mellom tanker, 
følelser og handlingsmønster, slik at du kan bli bedre i stand til å mestre 
avhengigheter din.

• Med yngre pasienter kan behandlingsprosessen også inkludere 
foreldre/pårørende. Skole, fastlege og NAV kan dessuten involveres 
etter behov og ønske.

Vestre Viken - Blakstad, Asker DPS, Drammen DPS, Kongsberg 
DPS og Ringerike DPS har samme beskrivelse på nettet

Viken har 12 behandlingssteder, hvor 3 tilbyr enten par- eller familiesamtaler, 
og 6 sier at de har et tilbud til pårørende



• Vestland (6/6): Individuell- og gruppebehandling, og parsamtaler.
• Vesfold og Telemark (7/1) : For det meste individuell behandling, bortsett 

fra Sykehuset i Vestfold som annonserer parsamtaler, alt etter behov. 

• Trøndelag (5/1) : Stort sett poliklinisk behandling og gruppebehandling, 
med unntak av Helse Nord Trøndelag i Namsos, som også tilbyr parterapi.

• Troms og Finnmark (7/1): Stort sett individuell behandling, med unntak av 
UNN, senter for psykisk helse og rusbehandling, som tilbyr parterapi og 
involvering av pårørende.

• Nordland (5/2): Individuell behandling, to med tilbud til pårørende og en 
med tilbud om parterapi

I all korthet forholdet mellom tilbud og tilbud med 
familie eller parsamtaler
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Familieterapeutiske metoder er 
fremdeles ikke veldig utbredt i 
dette feltet og vi vet fremdeles lite 
om hvordan disse terapeutiske 
metodene fungerer



Fedre med pengespillproblemer 
– familie, relasjoner og behandling. 
Monica Mæland, 
masterstudent i familiebehandling, 
OsloMet

2 små forskningsprosjekter ved OsloMet

Behandlernes erfaringer med 
familieterapeutiske metoder i 
behandling av avhengighet
Randi Wærdahl, 
Professor, institutt for sosialfag



- En liten smakebit fra intervjuene i «Fedrestudien»

«...jeg skylder ikke på barnet mitt, det er mitt ansvar, men som forsørger... Å kunne 
gi min kone og barn et bedre liv. (...) vi trenger større leilighet og ny bil (...) man vil 
gi barnet sitt det samme som de andre har»

«jeg har et problem men feiet under teppet, men for et år siden smalt det. (...) 
henvist (til) «Klinikken». Delte ikke selvmordstanker med fastlegen, men 
spillavhengigheten og at familien var ødelagt av det. Var skamfull om 
selvmordstankene og holdt det igjen fra legen, men deler det med «Klinikken»». 



«Tilliten er svekket etter løgn over mange år 
som er vanskelig å reparere men nå går (jeg) i 
behandling og full åpenhet om økonomien 
hvor alle pengene går til henne og må leve 
som et lite barn hvor jeg får ukepenger av 
henne.» Problemspiller



• Gjeldsproblemer
• Tillitsbrudd (Hemmeligheter og løgner)
• Beskyldninger om manglende impulskontroll og ansvarsløshet
• Umyndiggjøring
• Endring i rolle og maktfordeling i familien

Å involvere familien er ikke enkelt

«Jeg fortalte det til min kone, og fikk ingen sprudlende reaksjon. Hun visste at 
jeg hadde et problem og spurte om jeg hadde sluttet, og som jeg svarte ja på, 
fordi jeg hadde jo det akkurat da. Så begynte jeg igjen»  Problemspiller



Individuell terapi? Parterapi? Familieterapi?



Randi Wærdahl

Hva kan behandlerne fortelle om bruken 
av familieterapeutiske metoder i 
behandling av avhengighet?

PILOTSTUDIEN: BEHANDLERNES ERFARINGER…



• Enkle, overordnede spørsmål initierer en samtale mellom to 
terapeuter og en forsker

• Ulike terapeutpar ved hver samtale gir ulik dynamikk i samtalene. 
• Kombinasjonen av to «typer» profesjonelle samtalepartnere vil 

ikke bli lik.
• Samtale 2 er ikke bare en repetisjon eller forsterkning av den 

første, men samtaler hvor vi utforsker og åpner for mange ulike 
fortellinger om terapi

Metode: 6 smågruppesamtaler over 3 møtedager



Analysemodell

Operasjonalisert i 
spørsmål om

Samtaler 
om

Hvordan brukes 
familieterapeutiske 

metoder i 
behandling av 
avhengighet?

Begynnelser
Utvelgelsen

Problemforståelsen

Prosessen
Ting som virker

Terapeutisk «typer» 

Avslutninger Målsetninger
Familieterapiens grenser 



• Alle har en individuell henvisning til spesialisthelsetjenesten, og alle har 
en diagnose 

• Noen har barn (Er Barnevern inne i bildet?)

• Pålagt å involvere pårørende (Ønsker pasienten en slik involvering?)
• UTVELGELSEN:

• Vurderingsteamet vurderer først hvilke pasienter som kan nyttiggjøre seg en 
«familie/gruppe orientert individualterapeut»

• Pasienten kan senere ta i mot et tilbud om et gitt antall møter med familieterapi, 
med en annen terapeut (2 terapeuter) om individualterapeuten ser behov for det.

• Juridiske utfordringer (Pårørende er ikke pasienter)

Om pasientene og utvelgelsen til familieterapi



• Alle pasienter skal ha en individualterapeut. Det er det henvisningen gir 
rettigheter til. 

• I en poliklinikk hvor mange av terapeutene har utdanning eller 
videreutdanning og spesialisering i familieterapi, vil gjerne inngangen til 
sakene være systemisk inspirert. 
• «Et større persongalleri kommer opp veldig fort»

• Noen ganger er det tydelig at partner og familie må holdes utenfor
• «Familien har allerede skapt nok belastning. De trenger rom for seg selv»

• Hvordan vet vi om familieterapi er tingen? 
• «Vi har en haug med formelle kartleggingsredskaper. Men vi har også mer 

uformelle kartleggingssamtaler om hvordan de oppfatter sin situasjon»
• «Motivasjon til å bringe familie eller partner på banen kan også modnes over tid»

Problemforståelsen



• De som sier ja til et tilbud om familieterapi, får en NY terapeut (eller et 
team på to terapeuter), som ikke har innsyn i journalen fra den individuelle 
terapien

• Begynner med blanke ark, også uten diagnose
«Alle har fått en diagnose med henvisningen, men fra familieterapien må vi 
ikke rapportere på diagnose»

• Hva gjør så familieterapeuten med diagnosen?

Hvordan jobber familieterapeutene?



Krever transparens om diagnoser og hvordan de er satt. 
Henvisninger har diagnoser, må jobbe med at denne ikke ER pasienten, samtidig som en ikke må 
ta fra folk merkelappen om de trenger den
Utfordre diagnosene: presentere ulike modeller og spørre om pasienten kan bruke dem. (Ikke 
ekspertstyrt, men brukerstyrt problemforståelse)
Psykoedukasjon: Gi folk et kart hvor de kan se seg selv. Ex: «Dopamin-modellen», Normalisering 
(dette kan hende alle)
Familiebehandling kan ENDE med en diagnose, men etter at de har lært å snakke om problemet, 
og bidratt til å definere og forstå sitt eget problem 

«Hva gjør diagnosen med deg, og hva gjør du med diagnosen?»

En brukerstyrt problemforståelse



• Terapi er noe en gjør SAMMEN. Et tegn på suksess er når pasienten kommer 
tilbake til noe som ble sagt sist gang.
• «Når de har tatt med seg noe (hjem), og kommer tilbake med nye ord» 

• Større fokus på relasjonen når de bygge allianser mellom terapeut og pasient. 
• Terapauten spør: Hvem er/blir jeg, i møte med deg?

• Skape en ny begynnelse ved å skifte lytteposisjoner: Invitere bak speilet
• «Terapien begynner først når det går fra ping-pong til å bli et felles prosjekt»

• Utforske de ordene de bruker selv: Lytte og tåle tausheten

• Utfordre de ordene de bruker selv: Alvor – Lek, Kaos - Struktur

Prosessen



• «Når jeg har fått noen til å gå inn i et nytt landskap»
• «Når jeg har funnet en nøkkel til endring»
• «Den beste feed-back er når en ser at de henvender seg til hverandre»

• «Når de snakker sammen igjen. Har blitt nysgjerrig på hverandre»

• NÅR DEN VIKTIGSTE PROSESSEN ER FLYTTET OG 
FOREGÅR UTENFOR TERAPIROMMET

Når oppleves terapien som vellykket?



• «Å gå fra avmakt til handlekraft»
• «Å oppøve evnen til å ta valg»
• «At folk kommer i posisjon til å ta noen valg»

• «Bevisstgjøre samspill»

Avslutninger / Målsetninger



• Bruker relasjoner til å tydeliggjøre relasjoner
• Flere terapeuter i rommet og reflekterende team
• Skape og utfordre gamle landskap og praksiser og øve på nye
• Terapeuten bruker selv selv, og egne interesser og forutsetninger til å få gode innganger til 

behandlingen, som avhenger av et samspill
• «Du ER ikke problemet», avhengigheten er ikke en iboende egenskap, men noe du blir i møte 

med andre. Når det ikke er sykdom, så er det sosialt skapt. 
• Og det som er sosialt skapt kan også endres sosialt
• Alle signifikante relasjoner involveres for å endre samspillet i familien og i hverdagen

En slags oppsummering: Hvordan brukes 
familieterapeutiske metoder i behandling av avhengighet?



«Vi skriver ikke nødvendigvis «familieterapi» i rapportene. Men en som er 
opplært i å tenke familie vil alltid har et relasjonelt perspektiv»
«Vi kan ikke skrive inn pårørende i journalen, for de er ikke pasienter»

Vi trenger kanskje et bedre, kanskje mer fleksible rapporteringssystemer for 
spesialisthelsetjenesten for å gjøre sesjonene med familieterapi mer 
tilgjengelig for flere?

Men familieterapien er ikke en offisiell del av behandlingen



• Taus eller mimikkløs terapi
• Mer av det samme (endeløs terapi) Trenger «å være i prosess», terapeuten blir 

tilskuer
• Enveiskjørt terapi og «dead end». Hvordan få pasienten til å snu!
• Terapi uten «bestilling», gissel for NAV – må behandles for å få rettigheter
• «En dårlig følelse» av at det er er mer sammensatt problem i familien (eks vold)
• Par som er «dysfunksjonelle» og har begrensede ressurser/evner til å koble seg 

på det terapeutiske

Utfordrende terapiposisjoner / terapiens grenser

Men ikke nødvendigvis alle ... 



- Hvem sitter med de brikkene som mangler?
- Har «Kombinasjonsmodellen» med kombinasjonen av individualterapi og 

familieterapi noe for seg i behandlingen av spillavhengighet?
- Kan en tenke seg alternative plattformer for «behandling» av 

spillproblemer?
- Mer lavterskel? Mer integrert i det alminnelige familievernet? 

Familieterapi og spillavhengighet



• Utvalget mener det er avgjørende for kvaliteten i tilbudet at det enkelte 
familievernkontor tilpasser sitt tilbud og sin kompetanse til befolkningens 
behov.

• Mange familier, foreldre, par, barn og unge kan ha behov for et offentlig 
tilbud om støtte, veiledning og bistand. Familieverntjenesten kan som 
høykompetent lavterskel tjeneste ha stor betydning for disse.

• Et godt familieliv, trygt foreldreskap og en god barndom og ungdomstid har 
stor egenverdi for oss som mennesker, og stor verdi for samfunnet.

• Familieverntjenesten har et stort potensial som redskap for individuell støtte 
og familiestøtte, og som samfunnsstøtte og folkehelsetiltak.

Noen utvalgte punkter fra NOU 2019: 20
En styrket familietjeneste — En gjennomgang av 
familieverntjenesten



• Er det mulig å tenke seg at vi bygger mer generell kunnskap om spillproblemer
på en måte som gjør at det inngår i kartlegginger på familiekontorene?

• Kan problematikken bli såpass enkel å «forstå» og dertil normalisert, slik at det 
ikke blir så vanskelig å søke om hjelp eller støtte? 

• Behandlersystemene våre må kalibreres for pårørende og familiers medvirkning i 
behandlingen.

• Vi må snakke om det i skolen, på kafeen eller på puben, i media og der hvor det 
spilles. Og det må ikke bli samtaler som enten patologiserer eller moraliserer. 
Men samtaler og budskaper som anerkjenner at spilling også kan være gøy og 
stimulerende og spennende. Det angår alle. 

• Kanskje bør vi adressere spilleproblemer, og problemer knyttet til en 
konstant digital tilgang til spill som en folkehelseproblematikk?

Noen tanker til avslutning ...


