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Stop ludomani nu Kort 1
• Del erfaringer og holdninger 

• Giv gode råd og viden videre 

• Fortæl om gratis behandling

Ludomani er afhængighed af gambling. Det kan ramme 
alle, men der er øget risiko ved hurtigere spil som fx odds 
og automater. Ludomani ødelægger lige nu livet for 48.000 
ludomane. 

Omkring 400.000 pårørende er berørt af ludomani. Desuden 
risikerer 286.000 risiko- og problemspillere at udvikle ludo-
mani. Alligevel er det stadig et emne med mange fordomme 
og tabuer.
 
Vi håber, at disse dialogkort kan starte en god diskussion om 
jeres holdninger til og evt. erfaringer med større eller mindre 
gambling-problemer. Vi anbefaler, at I bruger 8-10 minutter 
pr. emnekort.

God fornøjelse
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Kort 2

Aftal fx hvor meget tid og hvor mange 
penge, der må bruges på gambling. 
Søg gerne hjælp, hvis det er svært at 
overholde. 

Vi ved at:

Spørgsmål:

• Gambling kan tage rigtig meget tid 

• Nogle bliver så optaget af at gamble, at de glemmer 
andre vigtige ting 

• En del ludomane ender med at miste deres arbejde 
eller studieplads

Hvor meget tid syntes I, at man må bruge på at gamble? 
 
Kender I en, der bruger for meget tid på det? 
 
Hvad kan man som pårørende gøre, hvis gambling går ud 
over arbejde eller studie? Skal man fx: 

• Sørge for, at personen kommer afsted hver morgen? 

• Fortælle, at man er bekymret og stille spørgsmål 
eller krav? 

• Lade personen være i fred?
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KortGambling-problemer:

Spørgsmål:

• Rammer hele familien og fører til konflikter 

• Medfører ofte løgne, økonomiske problemer og fravær 

• Kan føre til brud og skilsmisse

Hvordan tror I, at det er at leve tæt på en ludoman? 

Hvordan ville I håndtere gambling-problemer i jeres familie?

• Tale åbent om det og søge hjælp i omgivelserne? 

• Passe på personens/familiens ære og selv klare det?

3

Familien kan gøre en stor forskel ved 
at engagere sig og støtte personen. 
Men det kan være en stor og svær 
opgave. Det kan være en lettelse at få 
professionel hjælp.
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Kort 4Ludomani medfører ofte:

Spørgsmål:

• Tab af ære og selvrespekt 

• Ensomhed, skam og isolation 

• Dårligt helbred og selvmordstanker

Hvad kan en ludoman gøre for at få sin ære igen? 

Hvem kan evt. bryde tavsheden, så den ludomane kan få 
støtte? 

• Et medlem af familien? Fx en onkel, kone eller søn 

• En respekteret person? Fx en religiøs leder 

• En ekspert? Fx en behandler eller læge
Hvis man tør bryde tabu og prøve 
at forstå, kan man redde liv.
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Kort 5Ludomani er dyrt:

Dilemma:

• Hen ad vejen ender de fleste med 
økonomiske problemer 

• Nogle optager lån og håber på at vinde det tabte tilbage 

• Hver tredje begår økonomisk kriminalitet, fx ”låner” 
et dankort

• Ja, lån er bedre end kriminalitet  

• Man kan jo ikke sige nej til at hjælpe  

• Måske, hvis personen lover ikke at gamble mere 

• Nej, flere lån risikerer at gøre det værre

Penge fører ofte til mere gambling. Omvendt stresser gæld, 
og det kan også føre til mere gambling. Skal man så låne en 
ludoman penge? 

Hvilket udsagn er du mest enig i:

Hvis man gerne vil hjælpe økonomisk, 
kan man gøre det uden at give penge. 
Man kan fx give mad, betale huslejen 
mv. Det kan være en god ide også at 
snakke om en langsigtet løsning.
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Kort 6Ludomani:

Spørgsmål:

• Er en anerkendt diagnose 

• Medfører ofte søvnløshed, hjertebanken og smerter 

• Kan føre til depression og stress

Hvis ludomani var årsag til dårligt helbred 
hos en person tæt på dig, ville du så: 

• Lægge en ludomani-folder et sted? 

• Blive sur og forbyde gambling? 

• Fortælle, at man er bekymret og stille spørgsmål eller 
krav? 

• Gå med op til lægen? 

• Eller?

Ofte bliver ludomani overset som
årsag til symptomerne. Både af den 
ludomane, den pårørende og lægen. 
Når man ser sammenhængen, bliver 
det nemmere at få/give den rette 
hjælp.


