


Mere end 33.000 unge har problemer med at kontrollere 
deres gambling. Der er også mange som gamer for meget. 
Har du kontrol over dit spil?
 

Få svar - test dig selv
Er du i tvivl om du spiller for meget? 
Tør du spørge din familie og dine venner hvad de synes?
Tør du være ærlig overfor dig selv?
Hvis du gambler, kan du tage en anonym onlinetest. Så kan du se om 
du har et problem, som måske kræver råd og vejledning.

Spil fornuftigt - spil for sjov
Der er ikke noget galt i at spille. Men hvis du mister dig selv og 
bruger for meget tid og måske for mange penge på spil, kan dit spil 
give dig problemer. Det er dig, der skal have kontrol over spillet -
ikke omvendt. Så bevar kontrollen - spil for sjov.

Hvad er spilleafhængighed?
For spilleafhængige fylder spilletrangen rigtig meget, og de har 
næsten ikke tid og lyst til andet end spil. Problemer med spil kan 
skabe store problemer i spillerens liv, og det kan gradvis udvikle 
sig til spilleafhængighed – ludomani.

“Det er først når man kommer ud på den anden side 
af spillet, at man finder ud af hvor fedt det kan være. 
Man er ikke alene med sine problemer, hvis man 
først erkender dem.”

Søren, ex-spiller

Spiller du for meget?

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 in-
dsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række forskningsprojekter.

Læs mere på ludomani.dk

Du kan måske selv genvinde kontrollen over spillet. 
Måske har du brug for hjælp. Jo før du tager hånd 
om dit spil, jo nemmere er det at genvinde kontrollen.

Gode råd 
Vær opmærksom på hvor meget tid du bruger på spil – og husk tiden 
til planlægning mv. Spil sammen med dine venner, og aftal jeres tids- 
og pengeforbrug inden i går i gang. Brug eventuelle gevinster på noget 
andet end spil og spil ikke for lånte penge. Søg hjælp hvis du ikke selv 
kan stoppe.

Hvis du er ved at miste kontrollen over dit spil, kan det være en god 
ide at stoppe op og tage en beslutning. Start med at beslutte, hvor 
meget tid og hvor mange penge du vil bruge på spil den næste uge. 
Hjælp dig selv ved at fortælle andre om din beslutning. Søg hjælp hvis 
det ikke lykkes. Center for Ludomani har tavshedspligt og lytter gerne 
til dig.

Mød andre, 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 spillere og få hjælp til at komme videre. Du kan også 
downloade vores forum som app. 

Gratis Rådgivning
Center for Ludomani tilbyder gratis rådgivning og behandling – bestil 
en tid på tlf. 7011 1810 eller læs mere om vores rådgivning på ludom-
ani.dk. Vi lytter til dig og tilbyder bl.a. kurser og rådgivende samtaler, 
som kan hjælpe dig ud af din spilafhængighed.

...hvad kan du gøre!


