
 
 
 
 
 
 

 

PRESSEMEDDELELSE:  

Eksplosiv stigning i antallet af henvendelser fra unge får Center for Ludomani 

til at relancere Spillerum 

 

Antallet af henvendelser fra unge under 25 år til Center for Ludomani er fra 2009 til 2013 steget 

med 350 pct. Center for Ludomani relancerer derfor deres læringssite Spillerum og sætter fokus 

på børn og unges spilleadfærd.  

”Det er bekymrende, at vi får stadigt flere henvendelser fra unge, der har brug for hjælp mod 

spilleafhængighed. Spilleafhængighed kan have store sociale, psykiske og økonomiske konsekvenser. 

Vi skal sætte fokus på børn og unges spilleadfærd i landets skoler, for tidlig indgriben kan være med 

til at forebygge spilleafhængighed. Derfor relancerer vi vores læringssite Spillerum, ” siger 

Benedicte Ejlers.  

Målet med Spillerum er at inspirere de unge til at reflektere over deres spilleadfærd, blive klogere 

på spil og diskutere spillevaner med deres kammerater og lærere.  

”Det er vores håb, at vi ved at tale om spil og spilleadfærd med vores børn og unge kan være med til 

at give dem sundere spillevaner og dermed hindre spilleafhængighed, ” siger Benedicte Ejlers.  

Spillerum retter sig mod folkeskolens 7.-10. klasser. Sitet rummer omfattende viden om spil, der skal 

danne baggrund for elevernes egne medieproduktioner af bl.a. film, kampagner og blogindlæg. 

Spillerum kan anvendes til både tværfaglig undervisning og enkeltfagsforløb og forholder sig aktivt til 

trinmål og læringsprincipper i folkeskolen.  

Et kortspil supplerer Spillerum. Med kortspillet kan eleverne sammen med deres lærer teste deres 

viden om spil og diskutere spilledilemmaer.  

Se Spillerum på www.spillerum.com 

Fakta om ludomani: 

 Lidt under 100.000 danskere har i varierende omfang problemer med pengespil.  

Kilde: SFI 2006 

 33.200 unge mellem 12 og 17 år har en problematisk spilleadfærd i forhold til pengespil. De 

er i farezonen for at udvikle ludomani.  

Kilde: SFI 2008, CEFU 2008 

Henvendelser årligt til Center for Ludomani: 

 Hvert år henvender ca. 700 mennesker sig til Center for Ludomani for at få hjælp. 

http://www.spillerum.com/


 
 
 
 
 
Fakta om Center for Ludomani: 

Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. 

Vi tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres 

nærmeste pårørende. Behandlingen er baseret på den kognitivt orienterede misbrugspsykologi, med 

et handlingsrettet fokus. Center for Ludomani fungerer desuden som et videnscenter, der arbejder 

med præventive indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række 

forskningsprojekter. Læs mere på www.ludomani.dk 

For yderligere information: Kontakt Benedicte Ejlers, leder af Kommunikation og Forebyggelse, på 

tlf. 70 11 18 10, mobil 61 68 59 33 eller e-mail be@ludomani.dk 
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