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Strukturelle egenskaper
ved pengespill
Hva skjer med spillere når
plasseringen av gevinster i
spillet blir endret? Og har det
å få en storgevinst tidlig i spillet noe å si for spilleadferden?
Psykolog og forsker Rune
Mentzoni ved Universitetet i
Bergen forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling på strukturelle egenskaper i pengespill.

}}

Doktorgradsavhandlingen til Mentzoni er
basert på tre studier som alle er laboratoriebaserte eksperiment. Utvalget som ble
brukt i studien er vanlige folk som ikke er
spilleavhengige. Alle som var med i de tre
studiene fylte ut et SOGS-skjema (South
Oaks Gambling Screen) på forhånd. SOGS
er mye brukt til diagnostisering av spilleproblemer hos enkeltpersoner, og i forbindelse med befolkningsundersøkelser hvor
utbredelsen av spilleproblemer i befolkningen generelt har stått i fokus.
– Vi ville danne oss et bilde av hvorvidt vi
hadde med folk som hadde problemer
knyttet til pengespill fra før. Det er normalforskning som er utvalget vårt og da ville vi
ha et bilde av om forekomsten av spilleproblemer i utvalget er slik man ville forvente, forteller Mentzoni.
– Vi ville danne oss et bilde av hvorvidt vi hadde
med folk som hadde problemer knyttet til pengespill
fra før, sier psykolog og forsker Rune Mentzoni.
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Tre forsøk med endring

Tempo i spillet kan ha noe å si

Utvalget i eksperimentene varierte i hvert
av de tre forsøkene, men de var fra den
samme populasjonen. Innen psykologisk
forskning er det vanlig å bruke psykologistudenter.
– Disse fikk på forhånd informasjon om
at de skulle delta i pengespillforskning, at
de skulle få litt penger å spille for, og at de
skulle få beholde det som de eventuelt vant.
Det var ingen informasjon om hvor mye de
kunne vinne, sier Mentzoni. Målet med de
tre eksperimentene var å se om en endring
på en strukturell egenskap ved hvert av de
tre pengespillene hadde noen effekt på
måten folk spilte.
– Spillene som ble brukt i eksperimentene var spill vi hadde laget selv. I den ene
studien var det en slotmaskinetterligning
og en type kortspill i de to andre eksperimentene. Maskinene var veldig enkle i sin
form, og lignet mer på spill der man ser på
en skjerm enn f. eks lotto, sier Mentzoni.

Det andre eksperimentet handlet om tempoet i spillet. Tre grupper spilte på hver sin
slotmaskin. Forskjellen mellom gruppene
var hvor lang tid det tok fra de trykte på
spill til de fikk vite om de hadde vunnet
eller ikke.
– Hos gruppen med de langsomste spilleautomatene gikk det tre sekunder fra de
trykte på maskinen til de fikk vite om de
hadde vunnet eller ikke. Tre sekunder er
vanlig i spilleautomater, og tilsvarer grensen på hvor raske slike spill er regulert til,
som for eksempel Multix-automatene til
Norsk Tipping, sier Mentzoni.

Ingen effekt av ulikt plassert gevinst
I det første eksperimentet ble plasseringen
av gevinster i spillet endret. Halvparten av
de som spilte fikk utbetalt en stor gevinst
tidlig, mens den andre halvparten fikk utbetalt gevinst senere i spillet. Smågevinster
var spredd utover i hele spillet og var likt
fordelt for begge gruppene.
– Det vi ville se var om det å få en storgevinst tidlig gjorde noe med hvordan man
spilte etter en slik obligatorisk fase som ble
gitt likt til begge gruppene, sier Mentzoni.
Denne testen viste at det ikke hadde noen
effekt at utbetalingen var ulikt plassert.
– Det skal sies at utbetalingene her var på
250 kroner, og at de som spilte hadde bare
denne ene spilleøkten på 15–20 minutter. Å
ta spranget derfra og si at det å vinne
200.000 tidlig i spillet ikke vil ha noe å si
hvordan du vil forholde deg til dette spillet
senere i livet er ikke mulig å si, forteller
Mentzoni.

Små endringer er ubetydelige
Ulike plasseringer av gevinster innenfor en
spilleøkt så derfor ikke ut til å ha noen innvirkning på spillerne.
– Ut fra dette eksperimentet er det vanskelig å si om det må store dramatiske endringer til for å endre på folks spilleadferd.
Ulik plassering av de 250 premiekronene
hadde ikke noe å si i vårt eksperiment. Men
likevel drister jeg meg til å si at jeg tror det
må store endringer til innenfor en spilleøkt
for at det skal ha noe å si for hvordan man
spiller videre i den økten, sier Mentzoni.
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Fornuftig å regulere responstid
Fra en responstid på tre sekunder gikk det
gradvis raskere, og den raskeste spilleautomaten hadde en ventetid på 400 millisekunder (0,4 sek), noe som blir oppfattet som
umiddelbart fra det du trykker til du får
svar. I denne versjonen av spillet viste det
seg at personer som fra før hadde rapportert enkelte risikofaktorer for pengespill i
SOGS, spilte med høyere innsats enn det
deltakere uten rapporterte risikofaktorer
gjorde.
– I dette eksperimentet så det ut til at det
å regulere tempo i spillet kunne være med å
påvirke hvordan risikospillere oppførte seg
i spillesituasjonen. Ved en responstid på
fem til 10 sekunder er det grunn til å tro at
spillet ville bli oppfattet som kjedeligere.
Basert på våre funn ser det ut til at å begrense tempoet i spilleautomater kan være
et virksomt tiltak for å regulere problematisk spillatferd. Høyere hastighet førte til at
de i risikogruppen spilte mer, sier Mentzoni.

Musikktype kan påvirke negativt
I det tredje eksperimentet spilte to grupper
det samme pengespillet. De to gruppene
spilte det samme spillet, men med ulik bakgrunnsmusikk Dette var lystig og aktiverende musikk med høyt tempo. Musikken
den andre gruppen fikk høre på var rolig
jazz og blues.
– I denne studien fant vi ut at de som
hørte på den raske musikken brukte kortere tid på å foreta sine valg i spillesituasjonen. Det kan tenkes at de tenkte seg mindre
om eller handlet mer på impuls, men uansett var tiden de brukte kortere, sier Mentzoni.
De som hørte på den rolige musikken
spilte flere spill. De kunne selv velge hvor
lenge de ville spille og hvor mange spill de
ville spille. – Det kan bety at de syntes det

var mer behagelig å være i den situasjonen.
Slik sett kan man si at begge de to formene
for musikk hadde noe risikabelt knyttet til
seg, den ene ved at folk tok sine valg raskere, den andre ved at de spilte flere spill
totalt sett, sier Mentzoni.

Ulike spill, ulike grenser
Situasjonelle mekanismer har ikke vært en
del av avhandlingen. Men skal man se på
hva som skaper avhengighet, vil det være et
samspill mellom situasjonelle egenskaper,
personlige egenskaper og strukturelle
egenskaper, sier Mentzoni. Studien og eksperimentene er gjort med tanke på strukturelle egenskaper i pengespill.
– Generelt sett kan man si at de strukturelle egenskapene i pengespill ofte handler
mer om fordelingen av penger. Vi tenker da
på hvor mye du kan spille for, hvor lang tid
det går mellom hver gang du kan sette inn
en innsats, om det er noen grenser for hvor
mye eller lenge du kan spille. Slike grenser
er det ikke på dataspill, sier Mentzoni.

Strukturelle egenskaper kan ha effekt
– Alle de tre eksperimentene gir små biter
med informasjon i et felt hvor vi fremdeles
trenger mye mer informasjon. Jeg skal være
forsiktig med å trekke for store konklusjoner fra de tre studiene, men sett under ett,
og kanskje det mest treffende man kan si
som oppsummerer dette, er at det å gjøre
endringer på strukturelle egenskaper i
pengespill kan ha en effekt på hvordan folk
oppfører seg i spillesituasjoner.
– I to av våre eksperimenter kunne vi se
dette. I detaljene på hvordan dette faktisk
fungerer er det et godt stykke arbeid igjen
før vi har det klart for oss, sier Mentzoni,
som nå jobber videre post doc med et
forskningsprosjekt basert på funnene fra
doktorgraden.

Produktivt i Bergen
Universitetet i Bergen har i løpet av relativt kort tid produsert fire doktorgrader innen spill.
– Vi har et godt miljø her og de som på en eller annen måte har dratt i gang dette miljøet har vært
flinke til å få frem spennende prosjekter, sier en av dem som har tatt doktorgrad, Rune Mentzoni.
– Det er en god kombinasjon av de rette
folkene på rett sted, god porsjon pågangsmot og ikke minst kreative påfunn, sier
Mentzoni. De andre som i løpet av siste
tiden har tatt doktorgrad på spill ved UiB
er Geir Brunborg, Helge Molde og Helga
Myrseth (post doc). I tillegg er det en stipendiat som holder på med et prosjekt.

er at vi betaler alle som svarer på undersøkelsen med et gavekort på 200 kroner.
Undersøkelsen blir veldig mye dyrere, men
vi får langt flere svar. Vi har forsøkt en del
andre grep også for å få opp svarprosenten,
men betaling har vist seg å være det som gir
best effekt, sier Mentzoni.

Presenteres på SNSUS-konferansen
Omfattende spørreundersøkelse
UiB har en omfattende spørreundersøkelse
på gang hvor de vil få frem gode tall på
forekomst av dataspill- og pengespillavhengighet blant 17-åringer i Norge. – Vi har
produsert en forekomststudie på dette tidligere også, men problemet med de studiene
som finnes i dag, i Norge eller andre steder,
er at man sliter med lav svarprosent. Og da
får man et dårlig estimat på hvor vanlig
dataspillavhengighet er. I den undersøkelsen vi jobber med nå, er svarprosenten oppe
i 70 %. Med det får vi en bedre indikator på
hva den reelle forekomsten er, sier Mentzoni. – Årsaken til den høye svarprosenten

Alle som holder på med forskning på
gambling ved Universitetet i Bergen har
prosjekter med dataspill som også vil bli
presentert på SNSUS-konferansen på
Hamar 27.–29. mai:
Rune Menzoni, University of Bergen:
«Video game addiction in a representative
sample of Norwegian adolescents. Prevalence and correlates»
Geir Brunborg, NOVA: «Risk factors and
possible consequences of gaming addiction
among Norwegian adolescents»
Ståle Pallesen, University of Bergen:
«Video game addiction: An overview»

Ordbok for underklassen
Arne Klyve og Jon Severud gir i
mars ut en skarp og lettbeint
«selvhjelpsbok» som avkler
byråkratispråk og frustrerende
moteord i arbeidslivet.

i og viser dem fram som ofte tanketomme
hersketeknikker. Nå kan du slå tilbake og
avsløre de språklige hersketeknikkene
bedriftsøkonomien og New Public Management har innført på arbeidsplassen din.

Utdrag fra boken
Lenge har arbeidstakere vært hjemsøkt av
et kvelende kontrollbyråkrati med omfattende rapporteringskrav. Det spørres etter
«kundematriser» og «biomasse», det innkalles til «dialogmøter» og etterlyses «kriterier for måloppnåelse». Terminologi fra
vareproduksjon smyger seg inn overalt og
intetsigende svada er på alle lederes lepper.
Språket kan forsterke avmaktsfølelsen hos
mange. I denne boken får du en alfabetisk
oversikt over nyord som invaderer hverdagen vår. Med skarpt blikk og humor
analyserer forfatterne ord det går inflasjon

Coaching: Fra coach, av engelsk for kusk.
Hyppig brukt i stadig nye disipliner.
Populært og kostbart semiprofesjonelt
kvakksalveri, fortrinnsvis godt avlønnet
amatøraktivitet utført på hjelpetrengende
mennesker med økonomisk bærekraft,
drevet av en kusk, norsk hestepisker. Man
kan ta en slags master i coaching. Mentor
coach, se også mentor. Av nyskapende
coachingmetoder kan nevnes intensivert
bruk av kosmisk energi, gjerne akkompagnert av selvets «indre orkester» eller kollektive ulvehyl i øde skoger. Her møtes

New Public Management og New Age.
Mister et menneske jobben, har vedkommende selv skyld.
Medarbeidertilfredshetsundersøkelser:
Egnet dialogforum til å ta opp arbeidsmiljøproblemer, for eksempel notoriske
belastningsskader fra eksponering for ubegripelig lange ord.
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Ny handlingsplan
mot spillproblemer
Regjeringen fortsetter sin satsing for å forebygge spilleavhengighet og spillproblemer.
Et sentralt tema i den nye handlingsplan mot spillproblemer 2013–2015 er dataspill. – Vi må ta
tak der vi ser at folk mister styring over egen spilling, enten det handler om tap av penger eller
tap av tidskontroll, sier kulturminister Hadia Tajik.
Den nye handlingsplanen mot spillproblemer tar for seg både pengespill og dataspill
og har tre hovedmål:
• Få i Norge skal utvikle problematisk
spilleatferd
• Kunnskap om spill og spillproblemer
skal økes, formidles og deles
• Tidlig identifisering og god behandling
for problematisk spillatferd
– Vi har i dag god kunnskap om problemer
relatert til lovlige pengespill i Norge, og
mye tyder på at omfanget av disse problemene er redusert de siste årene. Men det
betyr ikke at vi har løst problemene med
spillavhengighet en gang for alle, sier kulturminister Hadia Tajik.

Stadige endringer
Pengespillmarkedet gjennomgår stadige
endringer ved at nye former for teknologi
for formidling av spill blir tatt i bruk.
Handlingsplanen vil kunne bidra til at utviklingen av eksisterende pengespill og
etablering av nye spill ikke fører til nye
sosiale problemer.
– Spill skal være spenning og glede, ikke
noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk

spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på
grunn av pengespill, sier Tajik.
– Vi har ikke tilsvarende oversikt over
utviklingen i problemskapende bruk av
dataspill. Den forrige handlingsplanen har
hatt som mål å redusere problemer knyttet
til dataspill, noe som er videreført i den nye
handlingsplanen. Samtidig vil vi rette mer
oppmerksomhet mot dataspill og hvilken
effekt slike spill har, sier Tajik.

Tidligere tiltak videreføres
Planen baserer seg i stor grad på forslag
som Lotteritilsynet har utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet og Medietilsynet etter oppdrag fra Kulturdepartementet. Tiltakene er utformet på bakgrunn
av erfaringer fra arbeidet med Regjeringens
handlingsplan mot pengespillproblemer
(2009–2011) og ny kunnskap på feltet. I
satsingsperioden 2013–2015 skal planen
delvis finansieres ved årlig avsetning av
inntil 0,5 % av Norsk Tippings overskudd.
De senere år har dette vært om lag 12 millioner kroner.
Handlingsplanen for 2013–2015 viderefører i hovedsak tiltakene fra den forrige

Handlingsplanen kan du laste ned på rus-ost.no

handlingsplanen. Dette betyr at det nasjonale opplæringsprogrammet om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling skal videreutvikles.

Foreldreveileder ut i verden
«Min sønn på 19 spiller mye MMO-spill…»
Slik starter en henvendelse som Center for
Ludomani i Århus mottok. En mor fortviler
over sin sønns spilleglede. Sønnen er dyktig
i spillet, men spillingen går på bekostning av
den hjemlige atmosfæren. Hun kontakter
derfor Center for Ludomani i håp om å få
hjelp.
Center for Ludomani henviser til KoRusØst, som de vet har utgitt en liten foreldreveileder. KoRus-Øst mottar en forespørsel
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og sender gladelig ett eksemplar av foreldreveilederen til Danmark.
Kort tid etter mottar KoRus-Øst en hyggelig e-post fra moren. Hun forteller at den
lille brosjyren, skrevet på norsk, var lett å
lese og at hun sammen med sin sønn har
fulgt flere av anbefalingene og at atmosfæren
i hjemmet er langt bedre enn den var.
■

Foreldreveilederen kan bestilles fra
KoRus-Øst.

Tvilsdagene 2013
De tverrfaglige tvilsdagene
går av stabelen for tolvte år
på rad, og er tilbake i Norge
for første gang siden 2008.
Arrangementet vil løfte frem
en rekke aspekter ved begrepet
«stemme».
Dagene danner på mange måter et motkulturelt rom, der tvil som metodisk utgangspunkt framstår som en motvekt til som kan
oppleves som et ensidig krav om såkalt
«klar tale», effektivisering, testing og kontroll. Dette gir seg også utslag i hva slags
språk vi bruker når vi snakker om arbeid
og utdanning, om skole og behandlingsinstitusjoner.
Markante kvinnestemmer fra media,
kunstfeltet, politikk, oppvekst, utdanning,
organisasjonsliv, sosialt arbeid og rusforebygging vil her både bringe til torgs og bli
utfordret av de stille, ofte knapt hørbare
stemmer i samfunnet, som likevel kan vise
seg å ha stor styrke.

Pågående profesjonsdebatter og dilemmaer innen skole, barnehage, helsevesen,
sosialt arbeid og kulturformidling skal dermed løftes frem. Og aktive kunstnere vil på
en integrert måte formidle sine erfaringer
og ny innsikt. Selve strukturen vil bygge
videre på 2012-modellen fra København:
sentral plassering, avviklet på ukedager,
med plenumsesjoner, verksteder, paneler,
debatter og aktive kunstnere som syr det
hele sammen.
TVIL2013 – STEMME utfordrer organisasjoner, institusjoner og fags selvsentrering på en tverrfaglig og dynamisk arena
for refleksjon, debatt og kunstformidling.
Målet er å inspirere til en bredere begrunnet praksis i det daglige. Kanskje våre valg
kan tas på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?
2013 er dessuten året som rommer 100årsmarkeringen av kvinners stemmerett i
Norge. Tvilsdagene vil også gjenspeile
dette.
Tvil2013 arrangeres i Oslo 25.–27. september. Les
mer om konferansen på www.tvil.no.

St. Olavs Orden
til Frid Hansen
Psykologspesialist Frid
Hansen ved Borgestadklinikken er utnevnt til ridder
av 1. klasse av St. Olavs
Orden. Utmerkelsen får
hun for sitt arbeid og engasjement for barn i familier
med rusmiddelproblemer.
Frid Hansen har vært knyttet til
Borgestadklinikken siden 1986 og vært
sentral i utviklingen av klinikkens
familie- og generasjonsperspektiv. I
1995 var hun den første som fikk
Fagrådets pris for godt utført rusfaglig
arbeid. Hun er rørt og takknemlig og
sier dette er en anerkjennelse både for
henne og for fagfeltet.
Barn som vokser opp i en familie
med rusproblemer har økt risiko for å
utvikle atferdsproblematikk, psykiske- og sosiale problemer. Hansen sier
det er viktig med tidlig hjelp til barn i
familier med rusproblemer, slik at barnets omsorgsbetingelser ikke blir så
belastende at de blir syke.
Hansen sier at når voksne søker
hjelp for sitt rusproblem, må hjelpeapparatet gjøre en vurdering av hvordan
problematikken berører familien,
barna og foreldrefunksjonen. Slik har
rusbehandlingen blitt utvidet til også å
ha et forebyggende perspektiv som
ivaretar barna.
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Prosjektet Rådgivere i Brukermedvirkning (RiB) har vært i regi av Fylkesmannen
i Hedmark. Erfaringene fra prosjektet er nå beskrevet i en nylig utgitt rapport.

Rådgivere i brukermedvirkning
Prosjektet har bestått av Morten Brodahl
og Adrian Lorentsson som begge har brukererfaring. De har vært ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark i den hensikt å fremme
og utvikle brukermedvirkning i kommunenes psykisk helsearbeid.

virkning, selv om RiB er lovpålagt både på
individ- og systemnivå. I enkelte etater,
som for eksempel i plan- og bygningsetaten
blir det store oppslag hvis det ikke har vært
brukermedvirkning, forteller Brodahl.

Godt evaluert prosjekt
Bevisst sitt ansvar

Varierende kunnskap om RiB
– I noen kommuner var velviljen fra kommunen ganske stor for at vi skulle få til
dette med brukermedvirkning og inkludere
brukerorganisasjonene, men fokuset på
dette var nok ikke like stort over alt, og helt
fraværende i enkelte kommuner, sier
Brodahl.

En viktig del av det RiB har ført til er at
kommunene har blitt mer bevisste på dette
med brukermedvirkning.
– De har blitt mer bevisst sitt ansvar og
ansvaret i å ansvarliggjøre brukerorganisasjonene og det å legge til rette for god brukermedvirkning. Det er også kommunenes
ansvar på både individ- og systemnivå, sier
Brodahl.

Tilrettelegging nødvendig
– Det vi har prøvd å gjøre er få kommunene til å forstå at en tilrettelegging for et
godt samarbeid er nødvendig. Det som blir
igangsatt i år bærer kanskje ikke frukter før
om ti år. Vi har møtt kommunerepresentanter som ikke har hørt om brukermed-

kommer sakte men sikkert etter. Vår erfaring med prosjektet er at det er et behov for
Rådgivere i Brukermedvirkning, sier Brodahl.

Nybrottsarbeid
RiB er et godt stykke nybrottsarbeid.
– Hedmark har kommet ut av startblokka
og løpt et par meter. Ikke alle kommunene
i Hedmark har kommet like langt, men det
er i gang. Andre kommuner ellers i landet

Gunvor V. Stensrud ved Høgskolen i
Hedmark har evaluert prosjektet. Hun sier
at rapporten tar sikte på å bidra til utvidet
kunnskap om fenomenet medarbeidere
med brukererfaring.

Metode
Prosjektet startet i 2010 og hadde en tidsperiode på to år. Datainnsamlingen ble
gjort våren 2012 gjennom strukturerte,
kvalitative intervju av 23 informanter.
Informantene var brukere og ansatte i
kommunene som var med i nettverkssamarbeidet K8 og K6. (K8 er kommunene;
Stange, Hamar, Ringsaker, Løten, Elverum
Åmot, Trysil og Våler. K6 er kommunene
Kongsvinger, Nord- og Sør Odal, Eidskog,
Grue og Åsnes).

Geografien utfordret
– Jeg har sett på rekruttering og evaluert
rådgivernes innsats ut mot kommunene.
Rådgiverne har vært, og er veldig gode.
Deres rapport får gode skussmål. I prosjektet var de bare to og Hedmark er stort
fylke. Jeg skulle ønsket at rådgiverne hadde
vært mer tilgjengelig, men geografien satte
en grense her. Jeg vil i alle fall anbefale at
det fremover blir minst tre rådgivere fordelt på sør, midt og nordregionen, sier
Stensrud.

Opplæring for begge parter

Morten Brodahl har jobbet hos Fylkesmannen i to
år som rådgiver i Brukermedvirkning. – Sammen
med Adrian Lorentsson har vi satt RiB på kommunekartet. Flere vet om oss og hva RiB er, sier
Brodahl.
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Gunvor Volla Stensrud ved Høgskolen i Hedmark
har evaluert RiB-prosjektet. Hun er tydelig på at
prosjektet med RiB har fremtiden for seg, men at
det er en liten vei å gå med tanke på opplæring og
rekruttering.

Ansatte trenger like mye opplæring og veiledning som brukerne på hvordan man skal
tenke brukermedvirkning.
– Hvis man skal tenke rekruttering av
brukere inn i organisasjonsarbeidet, eller i
råd og utvalg for kommunen, trenger begge
parter støtte, skolering og veiledning. I
enkelte kommuner kan det virke som at det

Visuelt hjelpemiddel
Nasjonal kompetansetjeneste ROP og KoRus-Øst står bak
et visuelt klinisk hjelpemiddel som nå er på vei ut til alle fastlegekontorer og DPS i landet. Dette er et ledd i å gjøre nettsiden snakkomrus.no mer kjent for de som skal snakke med
pasienter om rus.

er motstand mot brukermedvirkning, men
dette skyldes mer mangel på kunnskap om
hva dette er, til tross for at vi har jobbet
med dette i ti år, sier Stensrud.

Brukere må også lære å være bruker
Brukeren i seg selv trenger også å bli skolert i det å være bruker. Det handler om noe
annet enn seg selv. De trenger veiledning
undervegs slik at de klarer å løfte seg.
– Det er fort gjort å fremme egen sak og
bli litt egosentrisk. Brodahl og Lorentsson
har vært gode ambassadører for brukermedvirkning og mestret kunsten med å
tenke på et mer overordnet nivå, sier
Stensrud. Brukere som har slitt med rus
eller psykisk helse har ulike erfaringer, men
bidrar med nyttig kunnskap til fellesskapet.
– Vi har erfaring med at kommuner har
tatt beslutninger før sakspapirene er sendt
ut, og slik skal det ikke være, sier hun.

Sårbar gruppe
Brukerne er også en litt sårbar gruppe.
– Alle kan bli syke av ett eller annet, men
når det kommer til rus og psykisk helse er
det ikke alltid like enkelt for alle å forstå at
dette også er en sykdom. For å bli rådgiver
i brukermedvirkning må fortiden høre fortiden til, sier Stensrud.

RiB må få tid til å sette seg
I prosjektperioden var RiB tilknyttet Fylkesmannen i Hedmark. RiB er nå lagt til
Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar.
– Det er ikke noe galt i at RiB er lagt til
Sagatun, men jeg tror prosjektet hadde hatt
godt av å være underlagt Fylkesmannen en
periode til slik at prosjektet rekker å gå seg
til og at de rekker å bli mer kjent. For fremtiden håper jeg at det blir RiB med minst
tre rådgivere. En ting er i alle fall helt sikkert, og det er at RiB har fremtiden foran
seg. Et lite hinder kan være å få rekruttert
gode rådgivere, sier Stensrud.

Barn i rusfamilier
Barn i rusfamilier er et program med mål
om å heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge.
Fra 4. mars får kommunene anledning
til å søke om å få delta. Søknadsfrist er
1. mai. Mer informasjon om dette finner
du på rus-ost.no.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta
kontakt med spesialrådgiver Torhild
Kielland ved KoRus-Øst.
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Kartleggingsverkøyet BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant
brukerne av kommunale helse- omsorgs- og velferdstjenester. Kommunene i Hedmark, Oppland
og Østfold som ønsker å ta i bruk BrukerPlan, er invitert til å delta i kartlegging vinteren 2013.
Akershus vil få det samme tilbudet til høsten.

Brukerplan er et enkelt Excel-basert verktøy utviklet for kommuner som ønsker å
kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Det kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.
BrukerPlan og prosedyren for kartlegging
og analyse er godkjent av Datatilsynet
(konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven paragraf 29b).
Helse Stavanger har fått konsesjon til å
samle inn og analysere data fra BrukerPlan
og Helsedirektoratet har gitt støtte til for å
utvikle BrukerPlan. KoRus og fylkesmennene samarbeider om å gi nødvendig opp-

læring og støtte til kommunene slik at de
kan ta verktøyet i bruk.

Hvem blir kartlagt?
De kartlagte er innbyggere i kommunen
som mottar tjenester fra kommunens helse,
omsorgs- og/eller velferdstjenester, og som
blir vurdert av fagpersoner i vedkommende
tjenester til å ha et rusmiddelmisbruk. Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenhengen
definert som bruk av rusmidler som er til
skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre.
Noen kommuner har benyttet brukerplan også til å kartlegge brukere av psykisk
helsevern, som ikke har rusproblematikk.

Hvem kartlegger?
Alle ansatte i kommunale instanser som er
i kontakt med personer med rusrelaterte
problemer kan i utgangspunktet kartlegge.
NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk
helsevern, boligtjenester, barneverntjenester, pleie- og omsorgstjenester og fastleger.
Jo flere instanser som er med, desto bedre
og dekkende blir kartleggingen. Det er
fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som
legges til grunn for kartleggingen.

En gang i året
Aktuelle fagpersoner i de kommunene som
ønsker å ta i bruk Brukerplan blir samlet til
en fire timers informasjons- og opplæringsdag. Mest tid blir brukt på reliabilitetstrening i forhold til funksjonsskåringen.
Alle deltakende kommuner innenfor et
HF-område skal gjennomføre kartleggingen i samme tidsperioden.
Kartleggingen blir gjort en gang årlig
med følgende tidsperspektiv: i løpet av siste
år, situasjonen nå, i løpet av neste år. Instansene og fagpersoner avtaler hvem som
skal kartlegge «felles» brukere for å unngå
dobbeltarbeid. Alle instanser kartlegger de
brukerne de mener de er alene om. Et eget
system luker ut dobbeltregistreringer.

Funksjonsnivå og alvorlighetsgrad
Opplysninger om kjønn, alder og barn blir
kartlagt. Funksjonsnivået på åtte områder
kartlegges på en tredelt skala som angir
alvorlighetsgraden. Et samlet funksjonsnivå beregnet ut fra en vekting av de åtte
områdenes betydning for variasjonen i
rusmiddelbruk (balanced scorecard) blir
kartlagt på en firedelt skala som angir
alvorlighetsgraden. Bruk av tjenester, både
kommunale og ikke-kommunale, og forventet etterspørsel etter tjenester blir også
kartlagt.
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Synliggjør omfang og karakter
BrukerPlan dokumenterer og synliggjør
omfang og karakter av rusmiddelmisbruk
blant brukere av kommunens tjenester
sammenlignet med andre kommuner. Kartleggingen dokumenterer det tilbudet som
rusmiddelmisbrukere får per dato. BrukerPlan dokumenterer også forventet etterspørsel og gir grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud. Når en
kommune har kartlagt flere ganger, synliggjøres utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet. Utviklingen i tilbud for
alle brukere, for utvalgte brukergrupper
eller for enkeltbrukere blir tydelig. Kartleggingen er mye brukt som datagrunnlag i
kommunale ruspolitiske handlingsplaner
og som informasjonskilde for sentrale
myndigheter.

Tidsbruk den største kostnaden
Selve verktøyet, den nødvendige faglige og
tekniske støtte koster ingenting. Det deltakerne må betale selv er reisekostnader i
forbindelse med opplæringsdagen. Den
største kostnaden er selvsagt knyttet til
selve tidsbruken. Per kartlegger må beregnes ett dagsverk til opplæring, ett til to
dagsverk til selve kartleggingen og ett dagsverk til samling med presentasjon av resultater og annet fagstoff.

Snakk om rus
– ny nettressurs
Bli en bedre rådgiver!
Å snakke med personer om deres bruk av rusmidler kan
være første steget til å endre et mulig risikofylt bruksmønster. Men hvordan skal man gjøre det i praksis?
På den nye nettsiden ﬁnner du
kartleggingsverktøy, fagstoﬀ, ﬁlmer
og annet læringsmateriell som kan
gjøre deg til en bedre rådgiver.

Anbefalte kartleggingsverktøy
– samlet på ett sted

BrukerPlan er lagret på en minnepenn og er klar til
bruk.

Undervisningsfilmer til MI-opplæring
Motiverende samtale er det norske navnet
på metoden Motivational Interviewing,
som ofte blir forkortet til MI.
Metoden er en målrettet og klientsentrert samtaleform som kan brukes når
man ønsker å bygge opp en klients indre
motivasjon til endring, gjennom å styrke
egen motivasjon og engasjement i forhold
til endringer.
MI kan brukes på mange områder der

endring av problematisk atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse med terapi,
i forhold til rådgivning og i konsultasjon,
med mer.
MI er en samtalemetode som er anbefalt
for ulike målgrupper innen tidlig intervensjon, samtidig som den er en av anbefalingene i ROP retningslinjen.
KoRus-Øst tilbyr kurs i MI og har i
den anledning tatt initiativ til å utarbeide

undervisningsfilmer til støtte i MI-opplæring. Psykologspesialist Tore Børtveit
har vært engasjert av KoRus-Øst til å
utarbeide fire filmer som illustrerer ulike
MI-ferdigheter. Filmene er nå ferdigproduserte, og er tilgjengelige både for MIinstruktører og andre MI-interesserte.
■

Mer informasjon finner du på:
helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus
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På tide å ta doping på alvor
I 2007 påpekte Europakommisjonen at doping er en trussel mot idretten og en alvorlig
trussel mot dopingbrukernes helse. Det ble den gang slått fast at arbeidet mot doping måtte
skje gjennom helseorientert og forebyggende arbeid.

Bruk av dopingmidler i organisert og uorganisert idrett blir sett på som et økende
problem her i landet. I St. mld. 30 Se meg
(2012) er doping nevnt på lik linje med
alkohol og narkotika. Det økende omfanget av dopingbruk bekymrer helsemyndighetene. – Dette tolker jeg dit hen at de har
fått signaler om at bruken kan være økende, sier Bjørnar Bergengen, kriminolog og
spesialrådgiver ved KoRus-Oslo. Kripos

deler disse bekymringene i en ny rapport
som nylig ble publisert.

Lovlig = ufarlig
Dopingbruk er et komplekst fenomen som
må sees i sammenheng med sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske strukturer.
– I tillegg må det vurderes i forhold til
eksisterende holdninger til bruk av doping,
den rådende kroppskulturen og tilgjenge-

ligheten av dopingpreparater. Ungdom
som doper seg kan arugumentere med at så
lenge doping ikke er ulovlig, så er det vel
heller ikke farlig, sukker Bergengen.

Doping utenfor organisert idrett
Bergengen og KoRus-Oslo har hatt fokuset på doping utenfor organisert idrett.
– Slik vi ser det er bruk av doping knyttet
til styrketrening i særdeleshet. Man mener
også å se en sammenheng mellom doping
og kriminalitet. Kriminelle kan bruke
dopingmidler i forkant av handlinger de
skal utføre. Mannen bak 22/7 er et velkjent
bevis på dette, men også torpedoer og
ranere doper seg, sier Bergengen.
I undersøkelser som er gjort blant brukere, har de som bruker doping også en økt
tendens til å bruke andre narkotiske stoffer
og alkohol.

Styrkeidrett mest utsatt
Doping finner man i de fleste idretter innen
organisert og uorganisert idrett, men det er
en overrepresentasjon i styrketrening blant
medlemmer på treningsstudio. Med bakgrunn i treningsstudioenes rykte hentet
KoRus-Oslo inn et forebyggingsopplegg
fra STAD-modellen i Stockholm.
– Prosjektet 100 % härdtrening er en
samarbeidsmodell for å redusere bruk og
tilgjengelighet av dopingmidler på treningsstudio, forteller Bergengen.

En kunstig subkultur
Prosjektet i Stockholm besto av tre deler.
Det begynte med en «dokumentar» om
subkulturen «chinners». Chinning er en
styrkeidrett som går ut på å løfte seg opp
ved hjelp av armene til haka er over det
punktet du holder deg fast i. Hensikten var
å skape et fenomen rundt denne oppdikteBjørnar Bergengen ved KoRus-Oslo står bak nyhetsbrevet Russisk Rulett. Dette kommer ut to ganger i
året og temaet er naturligvis doping. – Er du interessert i dopingarbeid er det bare å ta kontakt.
Russisk Rulett sender jeg gladelig til alle som vil ha
det, sier han.
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de subkulturen hvor deltakerne holdt på
med chinning. Deretter ble det opprettet et
treningsprogram for chinnere slik at de ble
bedre trent til sin idrett. Siste ledd i prosjektet var å arrangere et mesterskap i chinning.
– Vi har kjørt hardt ut med chinning og
så langt er tre bydeler i Oslo med. Budskapet er at man trener aller best når man
trener rent. I chinning er det viktig å være
sterk, men også ha en lav vekt, sier Bergengen.

Man doper seg for å bli bedre og i den
organiserte idretten er det ofte store penger
å tjene på seier. Viktigheten av det å vinne,
ønsket om status og makt kan for enkelte
være drivkraft nok for å dope seg.
– I den uorganiserte idretten er det ikke
store pengepremier, men status som er viktig. Denne statusen får du med en veltrent
kropp, økt oppmerksomhet fra damer og
en selvsikkerhet du kanskje manglet tidligere. En veltrent muskuløs kropp er et forbilde for mange, og enkelte sier at kroppen
blir et display for hvem du er, forteller
Bergengen.

ble oppgitt som kilde i kunnskapsutviklingen, sier Bergengen.
Dette er samme undersøkelsen som
referert til overfor Bjørn Barland, Jan Ove
Tangen og Caroline A. Johannesen
«Doping. Muskler, mestring og mening. En
kvalitativ studie av unge menns bruk av
muskelbyggende medikamenter. PHS
forskning 2010:6.» Dopingpreparater, anabole steroider og alt utstyret men trenger er
lett tilgjengelig gjennom netthandel. Råvarer kommer ofte fra Kina med en varedeklarasjon latterlig langt fra det det egentlig er.
Glassbeholdere og den slags utstyr kommer oftest fra Sør-Amerika eller Canada.
Det ferdige produktet blir ferdigstilt på
primitive og usterile laboratorier hvor det
blir produsert injeksjonspreparater og piller som siden blir solgt over nettet til brukere rundt om i våre land.
– Produksjonen av selve dopingmidlet
skjer i Norge eller Sverige og blir sendt via
posten til mottakeren. På denne måten er
risikoen for at tollere og politi skal oppdage dette minimal. Hjemmesidene det blir
handlet fra retter seg mot ungdom, og all
kommunikasjon skjer gjennom kryptert
e-post, sier Bergengen.

Doping tillatt

Få doping på dagsorden

Organisert og uorganisert idrett har lite
med hverandre å gjøre. Doping er ikke
ulovlig, men ulovlig i bruk i forbindelse
med idrett i den organiserte delen av den.
– I den organiserte idretten og i mesterskap er det store kontroller for å avdekke
dopingbruk. Slike systemer finner vi foreløpig ikke blant den uorganiserte idretten
og i treningsstudioer, sier Bergengen.
Treningssentrene kan bli med i Antidoping
Norges kampanje «Rent senter».

– Målsettingen med vårt arbeid innen doping er først og fremst å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt dopingfenomenet og få dette på dagsordenen. Doping
kan for mange være inngangsbilletten til
fremtidig misbruk av andre rusmidler. Vi
inngår i et lite bydelsbasert nettverk og
opererer i fem bydeler i Oslo. I tillegg har
vi et godt samarbeid med Antidoping
Norge som igjen har med politi, toll,
Helsedirektoratet, dopingtelefonen og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen vi retter
oss mot er SaLTo-koordinatorer og andre
som jobber med ungdom. For de som jobber med ungdom er det nyttig kunnskap,
sier Bergengen.

Hva for folk til å dope seg?

Forebygger seg selv
Brukere er også mer involvert i vold, både
som utøver og offer.
– I en kvalitativ undersøkelse ved Politihøgskolen sier flere av informantene at de
unngår å gå på byen når de på grunn av
doping er i spesielle stemninger. Dette gjør
dette bevisst som et forebyggende tiltak for
seg selv. De vet at de kan komme i trøbbel,
enten som utøver eller mottaker av vold.
Da er de heller hjemme, sier Bergengen.

Internett er markedsplass nummer en!
Internett fungerer både som et sted å skaffe
ulovlige preparater og som et sted å innhente og diskutere informasjon om doping.
– I undersøkelser som vi gjorde i 2009 og
2010 var det gjennomgående Internett som

Et klart guttefenomen
Doping er først og fremst et guttefenomen
og undersøkelser viser at det er to til tre
ganger så mange gutter som bruker doping
sett i forhold til jenter. – Hva som er årsaken til dette er vanskelig å si, men noen
hevder at de fysiologiske bivirkningene er
større hos jentene, sier Bergengen.

Bitchtits
Sporene etter doping kan være synlige på
flere måter. – Når man velger å slutte med
doping, er fagfolk uenige i om det er best å

Rapport fra Kripos
Nylig kom Kripos med rapporten «Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender
og utfordringer 2013–2014».
Dopingkriminalitet er et større problem i Norge enn tidligere antatt. Produksjonen av dopingtabletter i Norge
har et ukjent omfang og Internett sammen med postforsendelser blir brukt i
svært stor grad for å fasilitere dopingkriminalitet er noe av det Kripos nevner i rapporten.
Regjeringen har i år vedtatt en ny
narkotikaforskrift som innebærer at
mange nye narkotiske stoffer er å regne som narkotika i Norge, blant annet
syntetiske cannabinoider.
Den nye forskriften gir adgang til å
føre opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Det er foreløpig listeført 10
stoffgrupper som innbefatter de fleste
nyutviklede psykoaktive stoffer som
er avdekket siden 2011.

trappe ned eller slutte tvert. Det sikre er at
det lønner seg å slutte, rent helsemessig.
Med doping blir muskelmassen større,
mens sener og leddbånd ikke endrer seg.
Dette fører ofte til skader. Når gutter gir
seg med doping og trening, vil musklene
skrumpe inn, de vil få strekkmerker og de
vil få pupper, eller såkalte bitchtits. Kroppens egenproduksjon av testosteron kan
også bli svekket. Hvis den er svekket kan
det føre til flere problemer på andre områder. Evnen til å ha sex, fertilitet, depresjoner og psykiske plager er noen, sier Bergengen.
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RETURADRESSE:

Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk Helsevern
Kompetansesenter rus – region øst
Postboks 104, 2381 Brumunddal

Kommende kurs og
konferanser
Pause for «Dit høna sparker»

30.–31. mai, Asker og Bærum
Klækkenkonferansen – Fagkonferanse
for Asker og Bærum

I år blir det ikke noen «Dit høna sparker»konferanse på Klækken. Denne konferansen har
vært en tradisjon i flere år, men i år tar vi en
liten pause for å evaluere de konferansene vi
har avholdt og samtidig drøfte en spissing i
programmet for konferansen. Vi regner med å
være på plass med en ny konferanse i 2014.

Målgruppe: Ansatte i kommuner og
spesialisthelsetjeneste innen rus og psykisk
helse

5.–6. mars, Trondheim
Ruskonferansen, Trondheim

Målgruppe: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste innen rus og psykisk helse

13.–14. juni, Hankø:
Hankøkonferansen – fagkonferanse for
Folloregionen

Målgruppe: Fagfolk, beslutningstagere, organisasjoner/foreninger og andre interesserte
Arr.: Rusbehandling Midt-Norge

Kort om KoRus-Øst
Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)
arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet, men er
organisatorisk underlagt Avdeling for rusrelatert
psykiatri og avhengighet i SI Sanderud.
KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre
i Norge:
• Kompetansesenter rus – Nord-Norge
• Kompetansesenter rus – Midt-Norge
• Kompetansesenter rus – region vest Bergen
• Kompetansesenter rus – region vest Stavanger
• Kompetansesenter rus – region sør
• Kompetansesenter rus – Oslo
• Kompetansesenter rus – region øst
KoRus-Øst har tre hovedoppgaver:
• Stimulere til å utvikle rusforebyggende tiltak i
kommunene i Østfold, Akershus, Hedmark og
Oppland
• Arbeide med kompetanseutvikling i rusog avhengighetsspørsmål i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten

12. mars, Sarpsborg:
BrukerPlan Østfold

• KoRus-Øst har et nasjonalt ansvar for spisskompetanseområdet spilleavhengighet.

Sted: Quality Choice Grålund i Sarpsborg

13. mars, Hamar:
BrukerPlan Hedmark og Oppland

Ansatte

Sted: Scandic Hotell, Hamar

• Solveig Brekke Skard, enhetsleder
solveig.brekke.skard@sykehuset-innlandet.no

7.–8. mai, Røros:
Rus og boligsosialt arbeid

• Kåre Rørhus, seniorrådgiver
kare.rorhus@sykehuset-innlandet.no

Målgruppe: Ledere og tjenesteutøvere som
arbeider med boligsosiale oppgaver og/eller
rusfaglig arbeid.

• Anne Bjørnstad Tomter, merkantil konsulent
anne-b.tomter@sykehuset-innlandet.no

23.–24. mai, Sanner:
Sannerkonferansen – fagkonferanse for
Romerike

• Knut Arne Gravingen, kommunikasjonsrådgiver
knut.arne.gravingen@sykehuset-innlandet.no
• Atle Holstad, spesialrådgiver
atle.holstad@sykehuset-innlandet.no

Målgruppe: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste innen rus og psykisk helse

• Kari Källvik, spesialrådgiver
kari.kaellvik@sykehuset-innlandet.no

27.–29. mai 2013, Hamar:
9th Nordic Conference – Changing
Landscape of Gambling

• Anne Chr. Moberg, spesialrådgiver
anne.moberg@sykehuset-innlandet.no
• Helge Bjørnsen, spesialrådgiver
helge.bjornsen@sykehuset-innlandet.no

Arr.: SNSUS

Det tas forbehold om endringer, følg med på www.rus-ost.no
KoRus-Øst – utgis minst 4 ganger årlig av:

Tekst og foto:
Kommunikasjonsrådgiver Knut Arne Gravingen
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• Tone Skjellet, spesialrådgiver
tone.skjellet@sykehuset-innlandet.no
• Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver
oystein.bjorke.olsen@sykehuset-innlandet.no
• Hanne Kilen Stuen, spesialrådgiver
hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no
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