
Gambler dit barn? 

Udviser dit barn en problematisk spilleadfærd, så er det vigtigt at 
du er åben for en dialog med dit barn.

Som forældre skal vi reagere hvis vores børn har problemer. Det er en del af 
vores opdragerrolle. Samtidig er det vigtigt at dit barn forstår, at vi viser inter-
esse for deres motiver og tanker. Det er en god ide at du selv tager stilling til 
dine holdninger, så du signalerer det til dit barn. 

Hjælp dit barn med at synliggøre spillet, tal med dit barn om spil og skriv fx. 
tids- og pengeforbrug ned sammen. Sæt dig ind i dit barns situation, lyt og lær af 
erfaringerne og kom i dialog. Sæt sammen nogle rammer for hvor meget tid og 
evt. hvor mange penge, I synes man må bruge på spil. 

Find ud af hvordan dit barn har fået adgang til spillet. For at spille online skal 
man betale med et betalingskort. Det kan være, at der har været tale om en gra-
tis reklame bonus. En del unge har let adgang til forældres og ældre søskendes 
identitet og kontooplysninger. Begræns dit barns adgang til betalingskort mv. 

Giv dit barn muligheden for at stoppe, og sæt grænser. Du kan hjælpe dit barn 
ved fx at flytte computeren eller installere filtre, så man ikke kan få adgang til 
gambling sider fra computeren. Se nærmere på betfilter.dk 

Skab nye stunder sammen med dit barn der kan hjælpe med at genvinde interes-
sen for andet end spil. Tal med andre forældre og evt. med skolen om problemet. 
Ofte viser det sig at der er flere der spiller, og så kan i stå sammen om at lave 
aftaler, som hjælper jeres børn med at kontrollere deres spil

Det kræver et initiativ fra spilleren selv at stoppe afhængigheden. Hvis det fort-
sat kniber med at genvinde kontrollen over spillet, kan det være en god ide at få 
hjælp hos os på Center for Ludomani. Læs mere på ludomani.dk.

Det kan du gøre
Hver uge kontakter bekymrede forældre Center for Ludomani for 
at få råd og vejledning, og udfordringerne vokser.

Måske har du allerede fået svar på dine spørgsmål og inspiration til at handle på 
dit barns spil. Det kan måske alligevel være svært at holde fast og bevare troen. 
Det kan også være hårdt at leve med en hverdag præget af bekymringer, fortiel-
ser og mistillid. Måske har du som forældre brug for forståelse og et sted at dele 
dine frustrationer? 

Mød andre pårørende til unge der spiller for meget
På ludomani.dk finder du vores forum. Når du skriver med andre i vores forum 
kan du være med til at dele gode råd og bekymringer med andre pårørende og få 
hjælp til at komme videre. 

Vi tilbyder også endagskurser for pårørende. Det er gratis at deltage, og det er 
ikke en forudsætning at spilleren er i behandling på centeret. Du kan læse mere 
om kurser for pårørende på ludomani.dk.

Gratis Rådgivning
Center for Ludomani tilbyder gratis rådgivning og behandling til spillere – bestil 
en tid på tlf. 7011 1810 eller læs om vores rådgivning på ludomani.dk. 

Vi lytter og tilbyder bl.a. kurser og rådgivende samtaler, som kan hjælpe unge ud 
af spilleafhængighed.

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. Centeret fungerer desuden som et videnscenter, der arbejder med
præventive indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række forskningsprojekter.

Læs mere på ludomani.dk

I er ikke alene...



Spil har altid været en underholdende og vigtig del af vores kultur.  
Det er blevet normalt og socialt acceptabelt at gamble. De fleste 
danskere har gamblet, købt en Lottokupon eller sat penge på deres 
favorithold.

33.000 unge under 18 år har problemer med gambling
Gambling er ulovligt for unge under 18 år. Det er det bl.a. fordi gambling medfør-
er risiko for uhensigtsmæssig adfærd og afhængighed. Jo tidligere debut jo større 
risiko for problemer med spil senere i livet. Alligevel spiller rigtig mange unge. På 
dette område minder gambling om alkohol og tobak.

Størstedelen af de mange nye spillere er unge mænd som især spiller hurtige spil 
som poker og sportsvæddemål (betting / oddset). Det har en bagside. Spillet kan 
udvikle sig til spilleafhængighed – ludomani - med store sociale og økonomiske 
konsekvenser.

Spilleafhængighed handler traditionelt set om pengespil hvor formålet er at vinde 
mere eller vinde det tabte tilbage. Der er dog mange ligheder med problematisk 
gaming, dvs. med spil hvor formålet ikke er økonomisk gevinst, men underholdn-
ing. Derfor kan forældre til gamere også få meget ud af de råd og informationer 
vi bringer her i folderen.

Hvorfor mere gambling blandt unge?
Det seneste tiår er der sket store ændringer på spilområdet. En vigtig årsag til 
dette er udbredelsen af internettet som har øget tilgangen til et meget stort ud-
bud af hurtige spil. - Og så er der døgnåbent. 

I 2012 blev markedet for gambling liberaliseret og der er kommet en række nye 
lovlige spiludbydere på markedet. Samtidig blev der strammet op på lovgivnin-
gen, så sportsvæddemål (oddset mv.) nu også er inkluderet i 18 års grænsen for 
gambling.

Unge, gaming 
og gambling

Med de nye muligheder er der også kommet nye fristelser, bekymringer og 
faldgruber, og her kan du som forælder gøre en væsentlig forskel.

Spiller dit barn for meget? 
Hvad skal man som forældre lægge mærke til? Her er nogle eksempler på tegn 
som kan tyde på spilleafhængighed, og er du i tvivl, kan dit barn altid tage en 
Ludomani-test på ludomani.dk eller I kan kontakte os for at høre mere. 

Bruger dit barn meget tid på at spille og snakke om spil? Har dit barn svært ved 
at løsrive sig fra spillet og bliver irritabel, hvis spillet afbrydes eller forstyrres? 
Har dit barn mistet interessen for andre aktiviteter? Sover dit barn for lidt eller 
meget uroligt og har koncentrationsbesvær? Har dit barn stort fravær eller afbry-
der skolegang, job mv. ? Isolerer dit barn sig og bruger kun tid sammen med sine 
”spillevenner”? Prøver dit barn at skjule omfanget af sit spil og skaber undskyld-
ninger og løgne for at kunne spille? Låner dit barn penge til spil eller ”skaffer” 
penge til spil via økonomisk kriminalitet?

Hvilke konsekvenser har spilleafhængighed?
Spilleafhængighed har store personlige konsekvenser og kan komme til at præge 
den unges liv og fremtid. Typisk oplever spilleafhængige at have koncentrations- 
og søvnbesvær, problemer med at passe skole og arbejde. De dropper ud af 
fritidsaktiviteter mv. og baserer hverdagen på løgne og undskyldninger, oplever 
isolation og ensomhed og ikke mindst lavt selvværd. Det ender ofte også med 
gæld og økonomisk kriminalitet.

Gør en forskel som forælder - tag stilling til gambling!
Som forælder er det op til dig, om du vil arbejde på helt at håndhæve alders-
grænsen. Det vigtigste er at du tager stilling til gambling og snakker om det med 
dit barn. Måske kan I sammen lave en politik for gambling i jeres hjem?

5 vigtige huskeregler
1.  Tag stilling til gambling, og vis dit barn hvor du står.

2.  Vis interesse for dit barns spil, og tal sammen om 
 spilleafhængighed.

3.  Lav spilleregler sammen med dit barn.

4.  Bryd tavsheden, snak med andre om spilleafhængighed. 

5.  Foreslå at få lavet en spillepolitik der hvor dit barn færdes.

Jeg stod ikke alene, det gjorde en forskel for mig. 
Dialogen med Center for Ludomani og pårørendegruppen betød at jeg ikke følte mig så 
alene med at tackle min søns problem. Og de gode praktiske råd gjorde virkelig en for-
skel. Nu er min søn i behandling, og det giver os familielivet tilbage.

Bente, mor til en ung spiller.


