
Spilafíkn fylg ir gríðarlega mik il skömm. Skiln ing ur á þess ari fíkn er ára tug um á eft ir skiln ingi á áfeng is- og
vímu efnafíkn og al geng spurn ing til spilafíkils er: „Af hverju hætt irðu bara ekki að spila?“ Þetta seg ir Ásgrím ur
Jör unds son, meðferðarráðgjafi hjá SÁÁ. Hann hef ur starfað með spilafíkl um í yfir 20 ár og sér hæft sig í
meðferð sem þess ari. Nú stend ur til að bæta við meðferðina og efla hana.

SÁÁ hef ur veitt meðferð við spilafíkn frá ár inu 1992 og býður nú reglu lega upp á þriggja daga helgarmeðferð við fíkn inni. Meðferðin
er veitt í Von, húsi sam tak anna í Efsta leiti og felst í fyr ir lestr um og hóp fund um. Að auki býður SÁÁ meðferð, viðtöl og stuðnings hópa
fyr ir fólk með spila vanda og -fíkn og þá er nokkuð um að fólk í þess um hópi fari í meðferð með fólki með áfeng is- og fíkni efna vanda
á sjúkra hús inu Vogi.  „Við höf um aukið þjón ustu við þenn an hóp, enda fer hann sís tækk andi,“ seg ir Ásgrím ur. 

Hann seg ir þarf ir þessa hóps, eins og annarra fíkla, mis mun andi. Sum um nægi helgarmeðferðin, aðrir þurfi á ann ars kon ar og lengri
meðferð að halda. Spurður hvort áfeng is- og vímu efnameðferð nýt ist fólki með spilafíkn seg ir hann það vera reynslu SÁÁ að svo sé.
„En fólk þarf vissu lega að nálg ast meðferðina á þeim for send um að það sé með spilafíkn,“ seg ir Ásgrím ur og bæt ir við að verið sé að
end ur skoða fyr ir komu lag meðferðar inn ar. Nú sé verið að skoða leiðir til að bjóða upp á lengri og ann ars kon ar meðferðir fyr ir
spilafíkla. „Við erum að vinna að því að breyta meðferðinni og auka þjón ustu við þenn an hóp.“

Meira af yngra fólki nú en áður
Á þeim rúmu 20 árum sem hann hef ur starfað við meðferð spilafíkla hef ur margt breyst, að sögn Ásgríms. „Við sjá um meira af yngra
fólki núna. Áður var eldra fólk í meiri hluta, en það hef ur snú ist við. Það gæti verið vegna þess að net spil un hef ur auk ist, en ég gæti
trúað að hlut fallið á milli spila kassa og net spil un ar væri 50/ 50.“ 

Hann seg ir að fólk sé yf ir leitt komið í veru lega erfiðleika þegar það leit ar aðstoðar við spilafíkn sinni. „Það kem ur yf ir leitt eng inn
nema hann sé kom inn í vand ræði;  kom inn út í horn að ein hverju leyti. Yf ir leitt hef ur verið þrýst ing ur frá fjöl skyldu, vin um eða vinnu -
veit anda um að koma í meðferð, frum kvæðið kem ur sjaldn ast frá spilafíkl in um sjálf um.“ 

Með spilavítið í vasanum
Málefni - Rafrænt morfín eða saklaus spilamennska?
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„Eins og smá lán in séu hönnuð fyr ir fólk í fíkn“
Oft ast sé fólk búið að skuld setja sjálft sig og marga aðra í kring um sig. „Það tek ur oft lang an tíma að vinda ofan af því. Og þetta
versnaði eft ir að smá lán in komu til sög unn ar - það er eins og þau séu bein lín is hönnuð fyr ir fólk í fíkn og fjár hags vanda.“

Frétt af mbl.is
360.000 krón ur á klukku tíma í spila kassa

Ásgrím ur seg ir að ým is legt greini spilafíkla frá öðrum fíkl um. „Spilafík ill inn held ur að næst þegar hann spil ar muni allt lag ast; þá fái
hann stóra vinn ing inn og allt falli í ljúfa löð. Alkó hólist inn er ekki með nein ar slík ar hug mynd ir um næsta fylle rí; hann hef ur eng ar grill -
ur um að þá muni allt lag ast, hann vill bara kom ast í áfeng is vímu. Og svo er miklu auðveld ara aðgengi að pen inga spil um en vímu -
efn um.  Núna er fólk ein fald lega með spila vítið í sím an um og þar með í vas an um. Þetta gæti ekki verið aðgengi legra og í raun er
miklu auðveld ara fyr ir spilafíkil inn að nálg ast spil in en fyr ir alkó hólist ann að ná í áfengi. Ef ég mætti ráða, þá væri aðgengi að spila -
köss um og net spil um tak markað. Að mínu mati er þetta allt of sýni legt.

Frétt af mbl.is
Amma spilafík ill - það er ég

Gott að féð sé notað í sam fé lags lega þágu
SÁÁ á 9,5% í Íslands spil um, sem nýt ur ágóðans úr spila köss un um og hluti SÁÁ af hrein um tekj um Íslands spila af rekstri kass anna
var rúm ar 76 millj ón ir í fyrra. Spurður hvort hann sjái þver sögn í þessu; að hluta rekstr ar fjár SÁÁ megi rekja til spilafíkla, seg ir
Ásgrím ur að hann hafi vissu lega velt því fyr ir sér. „Ég var gríðarlega gagn rýn inn á það fyrst og ég skil vel að þetta veki spurn ing ar.
En ef SÁÁ fengi ekki ágóðann, þá færi hann vænt an lega eitt hvert annað; t.d. til einkaaðila. Það er þó alla veg ana gott að þetta fé sé
notað í sam fé lags lega þágu.“
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Frétt af mbl.is
6.000 Íslend ing ar í veru leg um spila vanda

TENGT EFNI / RAFRÆNT MORFÍN EÐA SAKLAUS SPILAMENNSKA?

Amma spilafíkill - það er ég 6.000 Íslendingar í verulegum spilavanda 360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa

Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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