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HØRINGSUTTALELSE FRA SYKEHUSET DET HF S RUD,L
AVDELING FOR RUSRELATERT PSYKIATRI OG AVHENGIGHET, I
FORBINDELSE  MED ENDRINGER  I FORSKRIFTER  VEDRØRENDE DRIFT AV
GEVINSTAUTOMATER

Avdelingen har siden oppstart av den nasjonale Hjelpelinjen for spilleavhengighet våren 03 hatt
ansvar for den daglige driften av tjenesten. I tillegg finnes det et klinisk fagmiljø i forhold til
spilleavhengighet ved avdelingen. Siden oppstart av behandling for spilleavhengige høsten 1996
har tilbudet utvidet seg til i dag å omfatte to ukentlige grupper med inntil 8 pasienter pr. gruppe.
Dette innebærer at vår avdeling høyst sannsynlig har vært i kontakt med flest spilleavhengige og
deres pårørende på nasjonalt plan Qfr. statistikk for Hjelpelinjen for spilleavhengighet). Vi kan på
bakgrunn av dette bekrefte at spesielt gevinstautomater har omfattende skadevirkninger både på
personlig, familiært og sosialøkonomisk nivå.

Det beklages både fra våre klienter, innringere på Hjelpelinjen og vår egen del at det ikke har
skjedd noen endringer i forhold til gevinstautomater, sett på bakgrunn av skadeomfang.

Avdelingen har gjennomført en kvantitativ undersøkelse med et utvalg på 50 personer.
Deltagerne i undersøkelsen har enten ringt Hjelpelinjen og eller vært til behandling. Det ble spurt
om hvordan de tror et forbud mot bruk av sedler i gevinstautomater vil påvirke deres spilleatferd.
Av disse var 1 stk (2%) negativ til innføring av seddelforbud, 11 stk (22%) mente at et
seddelforbud var uten betydning for å begrense spilleaktiviteten og 38 stk (76%) mente at et
seddelforbud ville ha stor betydning for å kunne begrense spilleaktiviteten.
I forhold til argumentene som ble oppgitt av de spurte, så samsvarer disse i sin helhet med de
faglige betraktninger gjort av departementet i høringsutkastet.

Vi stiller oss positive til de endringer som er foreslått i forskrifter vedrørende drift av
gevinstautomater. Tiltross for dette er det viktig å understreke at tiltakene kun bør ses på som
midlertidige løsninger, inntil nasjonale og internasjonale juridiske problemstillinger er avgjort.
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