
I kan rekvirere materialer ved henvendelse til: kim@ludomani.dk

Et kort møde:
 
Tidsforbrug: 30 - 45 min.

1. Velkomst: Sæt scenen, hvorfor er emnet vigtigt? 
    - Du kan bruge første slide fra PP-præsentationen eller talenoterne 
      (røde boks til højre)

2. Vis filmenfilmen hvor Hishan fortæller om sin ludoman (7-10 min.)

3. Uddel dialogkort: Lad deltagerne snakke om emnet i grupper (20 min.)
    - På 20 min. kan hver gruppe nå at snakke 2-3 af de 5 dialogkort igennem.
      Du kan vælge nogle kort ud på forhånd eller selv lade grupperne vælge.

4. Afslutning: Fælles opsamling.
    - Spørgsmål: Hvad tager du med dig fra i dag?

Et langt møde:

Tidsforbrug: 1 – 1½ time
 
1. Velkomst: Sæt scenen 
    Du kan bruge PP-præsentationens første slide ”Hvorfor er det vigtigt” 

2. Vis filmen: Hvad er ludomani? (7-10 min.)

3. Hold oplæg: Brug PP-præsentationen om gambling og ludomani (15 min.)

4. Uddel dialogkort: Lad deltagerne snakke om emnet i grupper (20-45 min.)

5. Fælles opsamling: Hvad drøftede I i grupperne?

• Er problemer med gambling noget, I har mødt?
• Var der noget, der overraskede jer i diskussionen?
• Hvad tager du med dig fra i dag? 

Giv deltagerne informationsmateriale: Foldere og postkort

- Sæt fokus på gambling og ludomani gennem mødeaktiviteter

MØDEGUIDE

Kort oplæg på et møde:

Her kan du:

• Kort fortælle, hvorfor emnet gambling og ludomani er vigtigt
• Vise den illustrerede film om ludomani (7-10 min.), hvis du har tid 
• Giv deltagerne informationsmateriale: Foldere og postkort

Talenoter 
(Hvorfor er det vigtigt)

Det hjælper at

• Mere end 130.000 
danskere har et  
gambling problem 

• 48.000 har helt mistet 
kontrollen og udviklet 
ludomani 

• For hver ludoman er der 
8-10 pårørende

Man kan blive afhængig af at 
gamble – dvs. ludoman. 

Ludomani fører ofte til økonomisk 
ruin, isolation, konflikter, dårligt 
helbred, selvmordstanker mv.

• Sætte emnet på 
dagsordenen 

• Dele viden og gode råd 

• Fortælle, at alle kan få 
fortrolig støtte og 
behandling – helt gratis 

• Få eksperthjælp – 
behandling virker
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