
Pengespill og arbeidsliv
Mange av oss spiller pengespill innimellom. Noen spiller lite, 
andre spiller mye. For de aller fleste er pengespill en 
kilde til underholdning og glede, mens for enkelte har  
pengespillingen problematiske sider.

Å sette jobben på spill



Utfordringer ved pengespill

Pengespill har mange sider. Fra uskyldig moro, som Lottorekka på lørdag, til de mest 
aggressive nettbaserte kasinospill med risiko for personlige tragedier knyttet til økonomi, 
familie og noen ganger arbeidsplass. 

Nettbaserte kasinospill er konstruert slik at det ofte er vanskelig å forstå om man vinner 
eller taper. Dermed kan man lett miste kontrollen.

Markedsføringen av pengespill er mer påtrengende og aggressiv enn tidligere, og flere 
søker hjelp for sine spilleproblemer.

For arbeidslivet er pengespillenes problematiske sider knyttet til:

• Fravær 
• Redusert konsentrasjon og arbeidsevne
• Sikkerhetsrisiko
• Økonomisk utroskap
• Møte med medarbeidere og kollegaer i dyp krise



Hvordan forebygge pengespillproblemer 
i virksomheten
Inkluder risiko for pengespillproblematikk i virksomhetens øvrige HMS- og 
personalarbeid:

• Skap diskusjon i arbeidsmiljøarbeidet ved bruk av Dilemmaverktoy.no.
• Beskriv hva som er greit og ikke greit i virksomhetens policy for rusmiddelbruk og 

spill.
• Ha alltid pengespillproblematikk i tankene ved bekymring for medarbeidere med 

nedsatt arbeidsprestasjon, økende fravær, stadig forskudd på lønn og små lån av 
kollegaer.

• Ta «den nødvendige samtalen» og følg opp medarbeideren med utgangspunkt i å 
hjelpe.

• Tilby og synliggjør jegspiller.no som forebyggende tiltak til alle i virksomheten.
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Følg oss på Facebook: www.facebook.com/akankompetansesenter

Følg oss på Twitter: @AkanNorge

Hvordan hjelpe en medarbeider med 
pengespillproblemer

Om medarbeiderens pengespillaktivitet går ut over arbeidsutførelsen, anbefaler vi opp- 
følging i form av en individuell Akan-avtale.

Dette bør dere diskutere ved inngåelse av avtalen:
• Behov for økonomisk rådgivning  
• Avtale om disponering av lønn 
• Hjelp og henvisning til profesjonell spillbehandling

Se Veileder i Akan-modellen på akan.no, eller ring en av våre rådgivere på veilednings- 
telefon 22 40 28 00.

Nyttige lenker:

For spillere og pårørende : 
www.hjelpelinjen.no      Veiledningstelefon: 800 800 40 
www.spillavhengighet.no        Veiledningstelefon: 477 00 200                  
www.spillkontroll.no

Fjernbasert spillbehandling : 
www.spillbehandling.no                                                    
     
For arbeidslivet:
www.akan.no                          Veiledningstelefon: 22 40 28 00

Elektronisk forebyggingsverkstøy- og tidlig hjelp:
www.jegspiller.no 
 


