
I dette spørreskjemaet blir du bedt om å svare på spørsmål
angående spilleproblemer du har opplevd i løpet av livet og i
løpet av de siste 12 måneder.

På hvert spørsmål skal du sette kryss i det feltet som du
syns passer best.

 
1.     Hvilket av følgende spill har du spilt i løpet av livet? 

        For hvert spill skal du krysse av ett av alternativene:
        Har aldri spilt, har spilt mindre enn en gang pr. uke, eller
        har spilt en gang eller mer pr. uke.

             Aldri              Mindre enn          En gang
                  en gang               eller mer
                   pr. uke                 pr. uke
    
        Spilt kort med penger
        som innsats
       
        Slått ”kron eller mynt”
        med penger som innsats
        
        Inngått veddemål om
        vinnere i sportskonkurranser
        
        Satset penger på tipping
        eller odds-spill
        
        Spilt Bingo
        
        Spilt Lotto
        
        Spilt på spilleautomater
        
        Kjøpt skrapelodd
        
        Spilt på hest
        
        Spilt terningspill om penger
        
        Deltatt i loddtrekning
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2.     Hva er den største pengesummen du har spilt for i
        løpet av de siste 12 måneder?

        Har ikke spilt
 
        Mindre enn 10 kr
 
        Kr 10-99

        Kr 100-499

        Kr 500-999

        Kr 1000-1999

        Mer enn 2000 kr

3.     Spiller foreldrene dine pengespill?

        Ja        Nei

        Hvis ja, hvem av dem spiller?

        Far        Mor        Begge

4.     Syns du at foreldrene dine spiller for mye?

        Ja        Nei

        Hvis ja, hvem av dem spiller for mye?

        Bare far         Bare mor         Begge

5.     Hvor ofte har du i løpet av de siste 12 måneder
        gått du tilbake en annen dag for å vinne tilbake
        pengene du har tapt?

        Hver gang

        Nesten hver gang

        Av og til

        Aldri
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6.     Har du i løpet av de siste 12 måneder noen gang
        sagt at du har vunnet penger på spill når du i
        virkeligheten har tapt?

        Ja        Nei

7.     Har spillingen din i løpet av de siste 12 måneder
        medført krangel hjemme eller problemer på skole
        eller i arbeid?

        Ja        Nei

8.     Har du i løpet av de siste 12 måneder noen gang
        spilt mer enn du hadde tenkt?

        Ja        Nei

9.     Har noen i løpet av de siste 12 måneder kritisert
        deg for spillingen din eller sagt at du har et
        spilleproblem (uavhengig av om du syns det var
        sant?)

        Ja        Nei

10.   Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt dårlige
        følelser i forhold til hvor mye penger du har
        brukt, eller hva som skjer når du spiller?

        Ja         Nei

11.   Har du i løpet av de siste 12 måneder noen gang
        ønsket at du kunne slutte å spille, men tenkt at
        du ikke ville klare det?

        Ja        Nei

12.   Har du i løpet av de siste 12 måneder noen gang
        gjemt spillekuponger, penger eller tegn på at du
        spiller, for familien din eller vennene dine?

        Ja        Nei

13.   Har du i løpet av de siste 12 måneder kranglet
        med familien din om penger til spill?

        Ja        Nei

14.   Har du i løpet av de siste 12 måneder noen
        gang lånt penger til spill som du ikke har betalt
        tilbake?

        Ja        Nei

15.   Har du i løpet av de siste 12 måneder skulket
        eller vært fraværende fra skole eller arbeid på
        grunn av spilling?

        Ja        Nei

16.   Har du lånt penger eller stjålet noe for å dekke
        spillegjeld i løpet av de siste 12 måneder?

        Ja         Nei

        Hvis ja, kryss av fra hvem eller hvor du fikk tak
        i pengene:

        Foreldre

        Bror eller søster

        Andre slektninger

        Venner

        Lånehai

        Salg av personlige eller familiens
        eiendeler

        Benyttet bankkort til annen person
        uten tillatelse

        Stjal fra noen
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Hvert spørsmål (4 unntak) skåres med ett poeng.

Spørsmål 1  0   Skåres ikke

Spørsmål 2  0   Skåres ikke

Spørsmål 3  0   Skåres ikke

Spørsmål 4  0   Skåres ikke

Spørsmål 5    Hver gang eller Nesten hver gang

Spørsmål 6    Ja

Spørsmål 7    Ja

Spørsmål 8    Ja

Spørsmål 9    Ja

Spørsmål 10    Ja

Spørsmål 11    Ja

Spørsmål 12    Ja

Spørsmål 13    Ja

Spørsmål 14    Ja

Spørsmål 15    Ja

Spørsmål 16    Ja

Poeng totalt:    (maksimum skåre = 12)

Tolkning

0-1    Ingen spilleproblemer

2-3    I risiko-sonen

4    Problemspiller

5 eller høyere   Sannsynlig spilleavhengig
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