
Parkinson og spilleavhengighet
Har du parkinson og problemer med å styre lysten til å spille pengespill? Kanskje opplever du det vi kaller 
impulskontrollforstyrrelser. Det er noe som kan ramme alle, men hvis du har Parkinsons sykdom kan  
forstyrrelsene skyldes medisinene du tar. 

Forstyrrelse av impulskontroll er ofte nært knyttet til bruk av parkinsonmedisiner. Det første du bør gjøre er 
derfor å ta opp problemene med en nevrolog eller parkinsonsykepleier. Endringer i behandling bør gjøres 
gradvis i samråd med nevrolog. 

Hva er impulskontrollforstyrrelser?
Impulskontrollforstyrrelser kjennetegnes ved at man har vansker med å regulere noen typer adferd, som 
spilling, seksuell aktivitet, shopping og matinntak. Alle disse aktivitetene er preget av impulsivitet, og  
graden av impulsivitet varierer fra person til person i befolkningen.

Impulskontrollforstyrrelser kan ofte få store konsekvenser for den enkelte og for familie, parforhold, arbeid 
og sosialt liv. Noen forstyrrelser kan også føre til alvorlige økonomiske problemer.  

Hva er spilleavhengighet? 
Spilleavhengighet kjennetegnes av problemer med å motstå for eksempel internettspill, lotterier,  
skrapelodd, veddemål, poker eller tipping. Mange med spilleavhengighet vil også bruke mye tid på å  
tenke på og planlegge spillingen. Spilleavhengighet kan være vanskelig for pårørende å legge merke til 
ettersom spilling i dag ofte foregår over internett. 

Spillingen kan få store økonomiske konsekvenser for både den det gjelder og familien. 

Behandlingstilbud ved pengespillavhengighet
Noen ganger vil man trenge mer hjelp enn det man kan få til ved justering av medisinene i samråd med 
nevrolog. 

På neste side er en oversikt over behandlingstilbud for pengespillavhengighet i Norge. Listen tar  
utgangspunkt i offentlig godkjente tilbud som tar imot voksne pasienter. Samtlige av disse stedene  
krever henvisning fra fastlege eller nevrolog. 

Det finnes også en rekke private behandlingstilbud (enkeltstående psykologer/psykiatere eller klinikker), 
som ikke har avtale med offentlig helsevesen, som tilbyr behandling av denne type vansker.  Disse er 
imidlertid vanskelig å kartlegge, både når det gjelder omfanget og kvaliteten av tilbudet, og er ikke med i 
denne oversikten. 

Vil du vite mer?
Norges Parkinsonforbund

Se neste side 

https://parkinson.no/om-parkinson/impulskontrollforstyrrelser


Tromsø 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Ruspoliklinikken 
Tlf: 77 75 48 60 

Trondheim
Blå Kors Behandlingssenter Lade 
Tlf: 73 84 85 00

Bergen
Bergensklinikkene 
Tlf: 800 89 550 

Haugaland
Blå Kors A-senter 
Tlf: 52 73 30 00

Stavanger
Rogaland A-senter 
Tlf: 51 72 90 00 

Skien
Blå Kors Borgestadklinikken
Tlf: 35 90 47 00

Oslo
Blå Kors Poliklinikk  
Tlf: 22 99 49 00 

Nettbasert: 
Spillbehandling
Tilbyr fjernbehandling av spillavhengighet  
over telefon eller e-post, og drives av  
Sykehuset Innlandet. 

Behandlingstilbud Informasjons- og hjelpetilbud
Økonomisk hjelp:
NAV 
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg 
økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe 
deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Nettressurser:
Spillkontroll
Nettsted for å hjelpe personer som har problematisk forhold til 
gambling og pengespill. Drevet av Blå Kors.

Hjelpelinjen
Hjelpelinjen 800 800 40 er betjent av helsepersonell med  
kompetanse om spilleavhengighet. Drevet av Sykehuset  
Innlandet HF.

Jegspiller
Nettsted med informasjon om pengespillavhengighet og  
dataspillavhengighet. Drevet av Akan kompetansesenter.

Norsk Forening for Spillproblematikk
Samarbeidsforum for fagfolk og interesserte, jobber for å spre 
kunnskap.

Frivillige organisasjoner med hjelpetilbud: 
Spilleavhengighet Norge
Har flere tilbud som: hjelpetelefon, individuelle samtaler,  
lokale arrangementer og nettverksmøter i flere byer. 

Anonyme gamblere
Vektlegger likepersonsarbeid.

http://www.spillbehandling.no/
http://nav.no/no/Person/Flere tema/Sosiale tjenester/Okonomisk radgivning og gjeldsradgivning
https://spillkontroll.no/
http://www.hjelpelinjen.no/
http://www.jegspiller.no/
http://www.nfsp.no
http://spillavhengighet.no/
http://www.ganorge.no/
http://www.spillbehandling.no/

