
 
 
 
 
 

 

 

Pressemeddelelse:  

CENTER FOR LUDOMANI TILBYDER FJERNBEHANDLING TIL LUDOMANE  

Center for Ludomani vil fra 2014 tilbyde alle sine klienter mulighed for fjernbehandling for 

ludomani.  

Fjernbehandlingen sker over nettet mellem behandler og klient gennem et system, der er særligt 

udviklet til formålet.  

Ifølge Michael Bay Jørsel, centerleder og initiativtager til ludomanibehandling i Danmark, er der en 

lang række fordele ved, at klienten kan være hjemme og modtage behandling: 

”Når vores klienter fjernbehandles, får de mulighed for at opretholde en mere regelmæssig kontakt 

til deres behandler, og det kan have afgørende betydning for at komme ud af ludomanien. Der vil 

også være nogle, der ikke længere skal rejse langt for at blive behandlet. Dermed kan vi undgå 

frafald blandt de klienter, der ikke kan overkomme at tage langt for at få hjælp mod ludomani. Det 

tyder også på, at personer, der behandles hjemmefra, føler sig mere afslappet og bedre tilpas – og 

de kan derfor være mere parate til at tage imod den nødvendige hjælp, ” siger Michael Bay Jørsel.  

Fjernbehandlingen kan være et supplement til de personlige behandlingsforløb afhængig af den 

enkelte klients behov. De nærmeste pårørende opfordres gerne til at deltage i behandlingen.  

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 

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 Michael Bay Jørsel, centerleder og initiativtager til 

ludomanibehandling i Danmark, på mobil 20 16 70 06 eller e-mail mbj@ludomani.dk 


