
 

 
 
 
 

Center for Ludomanis samarbejde med forskningsprojekter fra 2005 til 2012 

 
POKERPROJEKT: UNGE, POKER OG LUDOMANI (2010-12) 
Forskningsprojekt, som sætter fokus på de udfordringer pokerspillets eksplosive udvikling stiller for 
behandling og oplysning om ludomani. Projektet bestod af fem dele: 

 En forskningsdel, hvor pokerspillende ludomanes særlige karakteristika og problemer undersøges 

 En behandlingsdel, hvor der udvikles et målrettet behandlingstilbud til poker ludomane 

 En forebyggelsesdel, hvor der oplyses om risici og faresignaler i forbindelse med unge, poker og 
ludomani 

 En erfaringsopsamlingsdel, hvor projektets erfaringer og viden opsamles og formidles til andre 
interessenter 

 En formidlings- og mediestrategi, der specielt er rettet mod målgruppen. 

Forskningsresultaterne er offentliggjort, delt og indarbejdet i behandlingen af pokerspillere. Der er 
desuden udviklet en særlig pokertest, et undervisningssite samt en kampagne rettet mod 
unge. Afslutningsvis blev der indledt en målrettet formidlingsindsats i 2012. Forskningsprojektet fandt 
sted i samarbejde med CBS og blev finansieret af Egmontfonden. 

FORSKNING: HVIDOVRE HOSPITAL (2010-12) 
Samarbejde om rekruttering af klienter fra Center for Ludomani til hjernescanningsprojekt på Hvidovre 
Hospital. 

FORSKNINGSPROJEKT MED FOKUS PÅ LUDOMANI (2009) 
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. 

FORSKNINGSPROJEKT: PENGESPIL BLANDT UNGE (2008) 
Forskningsprojekt om 12-17-åriges spillevaner. Centerleder Michael Bay Jørsel sad med i projektets 
følgegruppe. Forskere Connie Nielsen og Julie Heidemann, SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd. 

FORSKNINGSPROJEKT: RAISING AWARENESS ABOUT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S INTERNET AND MOBILE 
SAFETY (2007-2010)  
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. 



 

 

 

 

DELTAGELSE I FORKSNINGSPROJEKT: SENSATIONSSØGENDE ADFÆRD OG DOPAMINFRIGØRELSE HOS 
LUDOMANE (2005-2009) 
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. 

DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKT: LUDOMANI I DANMARK (2005-2006) 
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 

 

 

 


