
 

 

Oversigt over præventive indsatser i Center for Ludomani 1992-2011 

 

2011 Temaaften: Behandling af ludomani 

Oplæg om Center for Ludomanis behandlingstilgang og – tilbud. Oplægsholder Henrik 

Brandt, faglig leder af Center for Ludomani.  

Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende 

2011 Foredrag om misbrug 

Foredrag om ludomani og misbrug. Foredragsholder Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri 

med særlig indsigt i misbrug.  

Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende 

2011 Temaaften: Advokatbistand og gæld 

Foredrag af advokat Per Andreasen om mulighederne for at få hjælp til at få styr på sin 

økonomi trods tilsyneladende håbløs gæld.  

Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende. 

2011 Temaaften: Ludomani 

Foredrag for ludomane og pårørende. Oplægsholder centerleder Michael Bay Jørsel.  

Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende. 

2011 TV2 News: Udvikling af det danske spillelandskab 

Deltagelse i 2 nyhedsindslag. Formålet var at sætte fokus på udviklingen af det danske 

spillelandskab set i lyset af legaliseringen af en række nye spiludbydere. Daværende 

souschef fra Center for Ludomani, Benedicte Ejlers, deltog den 28. og den 31. december.  

2011 Magasinet Penge: Ungefokus 

Center for Ludomani deltog den 25. maj i Magasinet Penge, for at sætte fokus på det 

stigende antal unge, der spiller stadigt mere. 

2011 Unge, sport og pengespil 

Center for Ludomani har på opfordring fra Team Danmark og Dansk Boldspilunion holdt 

oplæg for landsholdstrænere for at sætte fokus på klubbernes ansvar for at forholde sig til 

gambling og udvikling af spillepolitikker. 

2010  Forebyggelse blandt Team Danmark udøvere 

Team Danmark udvikler en forebyggelseskampagne i tæt samarbejde med Center for 

Ludomani om ludomani i Team Danmarks regi. Som led i kampagnen holder afdelingsleder i 

Center for Ludomani, Benedicte Ejlers, foredrag på landstrænerseminar, og Center for 

Ludomani skal udvikle og tilbyde forebyggelsesforløb til de idrætsgrene, som er inden for 

risikogrupperne, hvad angår ludomani. I forlængelse heraf udvikles en uddannelse, hvor 

trænere klædes på til at spotte og hjælpe ludomaner. Samarbejdspartnere er ud over Team 

Danmark også Spillerforeningen. 

2010  Støttegruppe for pårørende, selvhjælpsgruppe 

I august 2010 afholdtes første møde i støttegruppen for pårørende til ludomane. 

Støttegruppen for pårørende er en selvhjælpsgruppe, der drives af frivillige og afholder 

møder hver måned. Gruppen afholder også temaaftener med foredrag. 

Center for Ludomani har siden 2005 haft en velbesøgt støttegruppe for klienter. Støtte-

gruppen for pårørende er blevet oprettet på opfordringer fra både klienter og pårørende. 



 

2010-12 Forskningsprojekt: Unge, poker og ludomani 

Forskningsprojekt, som sætter fokus på de udfordringer, pokerspillets eksplosive udvikling 

stiller for behandling og oplysning om ludomani. Forskningsdelen blev varetaget af forsker 

Ole Bjerg fra Copenhagen Business School (CBS). 

Samarbejde mellem Ole Bjerg og Center for Ludomani om at anvende resultaterne til at 

udvikle en ny behandlingsform målrettet pokerspillere. Det er blevet til værktøjet ”de syv 

kompetencer” til brug i behandlingen, udvikling af et særligt pokerkursus samt en 

pokertest. Pokertesten blev offentliggjort i 2011, og kan bl.a. findes på hjemmesiden under 

tests for spillere.  

Både behandlere og klienter er glade for de nye indsatser, og der rekrutteres løbende til 

pokerkurserne.  

Økonomisk Støtte: Egmontfonden. 

2010 Foredrag: Ludomani og køn 

Center for Ludomanis støttegruppe i København indbød den 17. august 2010 klienter til 

foredrag med Ph.d. Simon Simonsen om ludomani og kønsforskning. 

2010 Foredragsrække i tilknytning til projekt unge, poker og ludomani  

Center for Ludomanis støttegruppe i København har stået for afholdelsen af to foredrag i 

maj 2010, hvor forsker Ole Bjerg fra Copenhagen Business School (CBS) har fortalt om det 

forskningsprojekt om unge, poker og ludomani, han aktuelt arbejder på i samarbejde med 

Center for Ludomani. 11. maj – Poker og Ludomani & 25. maj – For tæt på pengene. 

Arrangør: Center for Ludomanis støttegruppe i København. 

2010 Foredrag: Med livet som indsats 

I foråret 2010 stod Claus Elgaard frem som klient i Center for Ludomani og fortalte om sin 

tid som ludoman i bogen med titlen Med livet som indsats. I juni og juli stod Center for 

Ludomanis støttegruppe for afholdelsen af to foredrag med samme overskrift i henholdsvis 

København og Odense for klienter og pårørende i Center for Ludomani, hvor Claus trak fulde 

huse.  

2010 Bidrag til bog: Med livet som indsats – en ludoman taler ud 

I bogen fortæller Claus Elgaard blandt andet om sin tid som ludoman, og hvordan han fik 

bugt med spilletrangen. 

Claus Elgaard opsøgte i 2007 Center for Ludomani og modtog behandling af centerleder 

Michael  Bay Jørsel, som også har skrevet et indlæg i bogen.  

Forlag: Lindhardt og Ringhof. 

2010 Artikel: Unge og spil 

Daværende afdelingsleder Benedicte Ejlers skrev i forlængelse af et interview i bogen Den 

Svære Ungdom en artikel til Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift med facts om børn og unges 

spil samt bud på en forebyggende indsats.  

Tidsskrift: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 

2010 Interview til bog: Den svære ungdom 

Bogen samler 10 eksperters vinkler på unges mistrivsel. Daværende afdelingsleder i Center 

for Ludomani, København, Benedicte Ejlers, giver i interviewet med overskriften ’Unge og 

ludomani’ sine bud på årsagerne til ludomani blandt unge samt beskriver, hvad ludomani er, 

og hvordan de unge ludomane kan spottes. 

2009  Forskningsprojekt med fokus på ludomani 

PET-Centret på Århus Universitetshospital lavede en række forskningsprojekter med det 

formål at få en bedre forståelse af ludomani og på sigt muliggøre en bedre behandling af 



 

ludomani. Projekterne tester hver deres tese: Er der forskel på mandlige og kvindelige 

ludomaner? Er der forskel på eksperter, begyndere og ludomanes strategier i pokerspil? Er 

der forskelle i spilleadfærd hos problem- og ikke-problemspillere? Hvorfor udvikler nogle 

Parkinson patienter ludomani efter behandling med bestemt medicin? Er der forskel på 

ludomane med og uden depressive symptomer? Projektansvarlige var lektor & læge Arne 

Møller og ph.d. Jakob Linnet. Center for Ludomanis bidrag var informationer og 

klientmaterialer. 

Forfattere: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson, Maria Duclos 

Lindstrøm (red.) Forlag: Hans Reitzels Forlag. 

2009 Bog: Det danske spillemiljø – en antropologisk undersøgelse 

Bogen er en analyse af spil som kulturelt fænomen og fokuserer på sammenhænge mellem 

spillernes oplevelser og dens kontrol, som lovgivere og administratorer udøver. 

Bogen bygger på 11 måneders feltarbejde, hvor Center for Ludomani har bidraget med 

informationer, samtaler, og klientmateriale. 

Forfatter:  Kåre Jansbøl. Forlag: Museum Tusculanums Forlag. 

2008-10 Hjælpelinjen 

Opstart af hjælpelinje til ludomane på initiativ fra Center for Ludomani. Hotline med 2-7 

opkald dagligt fra spilleafhængige og pårørende. Hotlinen passes efter projektets udløb maj 

2010 af Danske Spil, som har søgt rådgivning hos Center for Ludomani. Samarbejdspartnere 

var Danske Spil og Socialforskningsinstituttet (SFI) 

Økonomisk støtte: Danske Spil 

2008-09 Skoleprojekt: Spil og gambling i skoletjenesten 

I forlængelse af Gambler-kampagnen udviklede Center for Ludomani i samarbejde med 

Børns Vilkårs Skoletjeneste et oplæg målrettet folkeskoleelever om spil og ludomani med 

det formål at skabe debat og få de unge til at tage stilling til spil. Oplægget fik desværre 

ikke den forventede udbredelse i 2009, men genanvendes i skoleindsatsen i 2011-12. 

Samarbejdspartner var Børns Vilkår. 

Økonomisk støtte: Egmontfonden 

2008 Deltagelse i forskningsprojekt: Pengespil blandt unge 

Forskningsprojektet satte fokus på 12-17-åriges spillevaner og dokumenterede, at de 

adskilte sig fra voksnes. Centerleder Michael Bay Jørsel sad med i projektets følgegruppe. 

Forskere: Connie Nielsen og Julie Heidemann, SFI, Det nationale forskningscenter for 

velfærd. 

2008 Temadag: Hjerneforskning i ludomani 

Center for Ludomanis støttegruppe i København afholdt temadag i relation til en gambler-

kampagne afholdt i DR-Byen for ludomane og pårørende tirsdag d. 21. oktober 2008. 

Der var oplæg af forsker Arne Møller fra PET-Center på Århus Universitetshospital, der 

fortalte om det hjerneforskningsprojekt, han på daværende tidspunkt arbejdede på, samt 

oplæg af daværende afdelingsleder i Center for Ludomani, Benedicte Ejlers, om ny indsats i 

forebyggelse af ludomani målrettet unge. 

2008 Selvudelukkelse: Betfilter 

www.betfilter.com er en softwareløsning, der er udviklet mellem det danske firma Cimulex 

a/s og Center for Ludomani med henblik på, at kunne tilbyde en hurtig, enkel og effektiv 

hjælp til online problemspillere. Betfilter fungerer ved at blokere al adgang til online 

pengespil som fx casino, betting, bingo og poker på internettet. Betfilter har opnået stor 

anerkendelse og benyttes i dag af tusindvis af brugere i 43 lande. 

http://www.betfilter.com/


 

2008 Kampagne: Gambler 

Kampagne initieret af et samarbejde mellem DRs Kampagneafdeling og Center for 

Ludomani, der satte fokus på sund spilleadfærd blandt unge for at undgå en generation af 

ludomaner. Kampagner blev en stor succes på gymnasierne og fik stor mediebevågenhed. 

Kampagnen bestod i blandt andet to film, der blev sendt på DR1 i bedste sendetid og sitet 

www.gambler.ludomani.dk. Endvidere udarbejdede Center for Ungdomsforskning rapporten 

Unge og gambling, som understregede det alarmerende omfang af problematisk 

spilleadfærd blandt unge som led i Gambler kampagnen. Samarbejdspartnere var 

Semandus, Børns Vilkår og Danmarks Radio. 

Økonomisk støtte: Egmontfonden, Helsefonden, Danske Spil og Danmarks Radio. 

2007-10 Forskningsprojekt: Raising Awareness about Children and Young People’s Internet and 

Mobile Safety 

Projekt under EU's Safer Internet Plus Programme, hvor Medierådet for børn og unge var 

udnævnt til Awareness Centre Denmark og havde samlet en arbejdsgruppe, hvori Center for 

Ludomani indgik og deltog i videndeling om børns brug af internettet og nye medier to 

gange årligt. 

Samarbejdspartnere var Medierådet for Børn og Unge, Aalborg Universitet, AMOK anti-

mobbekonsulenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Børnekulturens Netværk, Børnerådet, 

Børns Vilkår, Copenhagen Business School, Gaming School, Cyberhus, Crossroads 

Copenhagen, DPU – Århus Universitet, Exbus, Gentofte Bibliotekerne, ITEK/Dansk Industri, 

IT-Vejlederforeningen, Digital Rights, Digital Dannelse, Egmont Serieforlaget, Foreningen af 

Danske Internet Medier, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, F-Secure, Institut for 

Menneskerettigheder, IT_ og Telestyrelsen, KLF Kirke og Medier, Microsoft, Red Barnet, Råd 

for IT- og Persondatasikkerhed, Skole og Samfund, Syddansk Universitet, ButWhy, Jon Lund, 

Ungdomsringen, UNI-C/EU/Undervisningsministeriet, Teknologirådet, Telenor. 

2007-09 Deltagelse i udvalg om hasardspil 

Centerleder Michael Bay Jørsel sad med i udvalget om hasardspil nedsat af Justitsministeren 

for at vurdere hvor vidt straffelovens hasardbestemmelser var tidssvarende. Blandt 

udvalgets øvrige medlemmer var repræsentanter fra erhvervslivet, spillebranchen, 

forskningsinstitutioner og relevante myndigheder. 

Udvalgets konklusioner er sammenfattet i betænkning 1499. Udvalgets arbejde førte til en 

lempelse af lovgivningen på området i 2009. 

2006 Interview til bog: Unge på spil – om problemspil og ludomani blandt unge 

Bogen er målrettet undervisning i folkeskoler og på ungdomsuddannelser og sætter fokus på 

spilleafhængighed. Bogen indeholder interviews med en række unge spillere, men også 

pårørende og fagfolk. Under overskriften ’Spil på hjernen’ beskriver daværende 

afdelingsleder Benedicte Ejlers fra Center for Ludomanis syn på ludomani og behandlingen 

heraf. 

Forfatter: Per Straarup Søndergaard. Forlag: Kroghs Forlag. 

2006 Skoleprojekt: Hasard 

Elever fra Greve, Nyborg, Århus, Espergærde og Nørre Gymnasium skrev på baggrund af 

information om spil, ludomani og konsekvenserne heraf deres egen udgave af avisen Hasard.  

De unge skrev om alt fra politikernes holdninger til egne erfaringer med spil. Avisen blev 

trykt og udkom i et oplag på 10.000 eksemplarer. Samarbejdspartner var Lynx Media. 

Økonomisk støtte: Undervisningsministeriet, Dansk Automatbranche, CompuGames, Dansk 

Automatekspert, Kasinoforeningen, Royal Casino Copenhagen, Casino Marienlyst, Casino 

Odense, Casino Aalborg og Casino Munkebjerg. 

http://www.gambler.ludomani.dk/


 

2006 Kampagne: Spillepolitik på uddannelsesinstitutionerne 

Daværende afdelingsleder Benedicte Ejlers rejste rundt på en række af landets erhvervs- og 

handelsskoler sammen med repræsentanter fra MetalUngdom med et debatoplæg og en 

brochure om unges spillevaner og opfordrede til at udarbejde spillepolitikker på landets 

uddannelsesinstitutioner. Samarbejdspartnere var LO-Ungdom, MetalUngdom, 

Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

(LH). 

2006 Undersøgelse: Kortlægning af unges spillevaner 

I perioden 3.-10. januar besvarede 1.181 unge i alderen 16-25 år et spørgeskema om deres 

spillevaner. Svarene indikerede en alarmerende vækst i hasardspil især blandt unge mænd. 

Undersøgelsen kom til at danne grundlag for kampagnen ”Spillepolitik på 

uddannelsesinstitutionerne”. Samarbejdspartnere var LO-Ungdom og Instans Answer. 

2005 Støttegruppe – selvhjælpsgruppe for ludomane 

Siden 2005 har Center for Ludomani haft en støttegruppe som supplement til 

behandlingstilbuddene. Støttegruppen er drevet af syv frivillige eksludomane klienter, og de 

står for afholdelsen af de ugentlige møder. Mere end 200 personer årligt gjorde brug af 

tilbuddet. Støttegruppelederne modtog løbende supervision samt et årligt ’brush-up’ 

kursus. Økonomisk støtte: Københavns Kommune (§18 midler). 

2005-09 Deltagelse i forskningsprojekt: Sensationssøgende adfærd og dopaminfrigørelse hos 

ludomane 

Forskningsprojekt der har bidraget til at belyse den biokemiske forklaring på afhængighed 

hos ludomane. Center for Ludomani har bidraget med klientmateriale og fortløbende 

information om ludomani til projektet. 

Projektleder: Arne Møller, Århus Universitet, PET-Centret. 

2005-06 Deltagelse i forskningsprojekt: Ludomani i Danmark 

Forskningsprojektet satte for første gang i Danmark tal på udbredelsen af pengespil og 

problemspillere i Danmark. Centerleder Michael Bay Jørsel sad med i projektets 

følgegruppe. 

Forfattere: Jens Bonke og Karen Borregaard, Socialforskningsinstituttet 

2005 Dokumentar: Syg af spil 

I dokumentaren møder vi Anette, der spillede sig til en gæld på 800.000 kr., inden hendes 

mand og tre børn fandt ud af, at noget var galt. Spillelidenskaben førte den 38-årige 

hjemmehjælper helt ud på livets kant, inden hun erkendte sit problem og søgte hjælp i 

Center for Ludomani. Centret bidrog med kontakten til Anette og viden om ludomani. 

Dokumentaren blev vist på Tv2 i bedste sendetid. 

Produceret af: Bastard Film og Tv2.dok 

2005 Bidrag til bog: Ludomani - karakteristika, psykopatologi og behandlingsforløb 

Bogen bygger på en undersøgelse af ludomane i behandling i Center for Ludomani, og 

centerets behandlergruppe deltog i indsamlingen af datamateriale. 

Forfattere: Per Nielsen og Steffen Røjskjær, Ringgårdens afdeling for forskning og 

formidling, Forlaget Ringgården. 

2005 Film: Spil for livet 

I filmen møder vi Anders og Jan, der har været klienter i Center for Ludomani. Begge har 

spillet om penge, siden de var helt unge. Vi følger deres kamp mod spilletrangen og hører 

deres familiers side af historien. 

Filmen er velegnet til undervisningsbrug, og der er udgivet et hæfte i tilknytning til filmen 



 

med informationer, test, råd og vejledning henvendt både til spillere og pårørende. 

Produceret af: Niels Feldballe, Feldballe Film og TV, Gert Jessen og GJ Consult. 

2005 OBS-Spot: Du ender med at tabe - Vil du vædde? 

Spottet er 35 sekunder og viser en mand, der sidder og spiller Blackjack på internettet og 

kan ikke løsrive sig, da hans lille søn prøver at få hans opmærksomhed.  

Spottet blev vist på DR1 og DR2 forår og efterår 2006 samt forår 2007. Spottet er 

produceret af: Lynx Media. Økonomisk støtte: Danske Spil. 

2005 Film: Spil for alle pengene 

Debatfilm om unges brug af computer- og pengespil på 12 minutter produceret i tilknytning 

til temadagen om gaming og gambling. Samarbejdspartnere var Børns Vilkår og Medierådet 

for Børn og Unge. 

2005 Undersøgelse af børn og spillevaner 

Undersøgelse af børn og spillevaner udarbejdet forud for temadagen med samme titel. 

3.857 børn i 5.,7. eller 9. klasse svarede på spørgeskemaet via Børns Vilkårs BørneNet, og 

undersøgelsen gav en smagsprøve på omfanget af og motivationen for de unges spillevaner. 

Samarbejdspartnere & økonomisk støtte: Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge. 

2005 Temadag: Gaming og gambling 

Temadag om børn og unges spillevaner med deltagelse af repræsentanter fra 

spillebranchen, uddannelsesinstitutioner, ungdomsinstitutioner og biblioteker. 

Samarbejdspartnere & økonomisk støtte: Børns Vilkår, Medierådet for Børn og Unge 

2003 Bog: Ludomani – ikke flere indsatser tak! 

I den første danske bog om ludomani samler centerleder i Center for Ludomani, Michael Bay 

Jørsel et historisk blik på spillelovgivningen herhjemme, beretninger om livet som ludoman 

og egne erfaringer fra næsten 10 år med behandling af ludomane i Center for Ludomani. 

Forfatter: Michael Bay Jørsel, centerchef i Center for Ludomani. Forlag: Gyldendal. 

1997 Center for ludomani 

Center for Ludomani oprettes som selvejende institution. 

1996 Evalueringsrapport ”Spil uden grænser” 

1994 Evalueringsprojekt 

1993 Pilotprojekt 

1992 Første individuelle behandlingstilbud til spilleafhængige personer 

 

 


