
Her er en række materialer, som du kan bruge til at sætte fokus på ludomani og få andre til at være med 
til at bryde tabu.

Værktøjskassen indeholder film, dialogmaterialer, foldere og præsentationer mv. Materialerne retter sig 
både mod dem, som har ludomani tæt på, og dem som endnu ikke kender meget til emnet. 

Det gennemgående budskab i materialet er, at det er vigtigt at tale om gamblingproblemer. Ludomani 
har mange konsekvenser, for både ludomane og deres nærmeste. Det spænder fra konflikter i familien 
til selvmord.

Vi har dedikeret en del af materialet til de pårørende. Det er ofte dem, der først ser problemet. De spiller 
også en vigtig rolle, når en ludoman skal støttes til at stoppe ludomanien og få sit liv tilbage.

Nedenfor finder du en oversigt over den samlede værktøjskasse. Materialerne, målgrupperne og ideer til 
hvordan du kan bruge de enkelte elementer beskrives mere detaljeret efterfølgende.

Alle materialer findes både på dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk, urdu og farsi. Materialerne kan rekvireres 
via mail til kim@ludomani.dk eller downloades på stopludomani.nu. 

Kan man gamble sit liv væk?  
En værktøjskasse til at sætte gambling og ludomani på dagsordenen

Vejledninger: 
En række konkrete ideer til, hvordan du kan sætte 

ludomani på dagsordenen i dit miljø/i din organisation

Dialogmaterialer: 
Dialogkort og præsentationer, som kan bruges til at starte 

en god dialog på møder og forsamlinger

Film: 
En film om ludomani samt film med hhv. en tidligere ludoman, en pårørende 

og to imamer. Filmene kan starte samtaler i grupper eller online 

Informationsmateriale: 
Foldere, postkort og plakater til at skabe opmærksomhed om ludomani, 

samt sprede viden, gode råd og tilbud om hjælp

– en materialesamling om gambling og ludomani

VÆRKTØJSKASSEN 

København / Aarhus  / Odense

Forebyggelse af ludomani blandt danskere med anden 
etnisk baggrund  
 
Ludomani har alvorlige konsekvenser – både for den, der spiller, og for pårørende.

Nye tal viser, at 48.000 danskere er afhængige af pengespil. Yderligere 84.000 har alvorlige problemer med 
gambling og risikerer at udvikle ludomani. Desuden er der omkring 400.000 pårørende, som bliver berørt 
af ludomani.
 

Konsekvenserne af ludomani kan være:

Ved at deltage får du og din organisation:

• Indsigt i et vigtigt emne, som i stigende grad bliver et problem
• Historier fra mennesker, der har haft ludomani helt tæt på
• Værktøjer som du/I kan bruge til at gøre en forskel for sårbare 

mennesker og deres familier
• Mulighed for at give jeres input og deltage i workshops, der fokuserer 

på problemstillingen

Konferencen afholdes:
 
Onsdag d. 18. november 2015 kl. 17.00 – 21.00 på Christiansborg i Fællessalen med Yildiz Akdogan 
fra Socialdemokraterne som vært.

TILMELD DIG HER 
Tilmelding skal ske senest mandag d. 9. november 2015

København / Aarhus / Odense

Årets indsatsområde er danskere med en anden etnisk baggrund. Derfor inviterer vi organisationer og 
professionelle, der arbejder med etniske minoriteter, til en konference. Her vil du få mulighed for at drøfte 
ludomani og handlemuligheder med andre organisationer og nøglepersoner.

Invitation til konference onsdag d. 18. november 2015 
kl. 17.00 – 21.00 i København

STOP LUDOMANI NU

Kriminalitet

Løgn

SygdomSelvmord

Skilsmisse
Arbejdsløshed

KAN MAN GAMBLE 
SIT LIV VÆK?
Dialogkort om gambling
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KAN MAN GAMBLE 
SIT LIV VÆK?

ALLE PENGESPIL 
KAN FØRE TIL 
LUDOMANI

KAN MAN GAMBLE 
SIT LIV VÆK?

Ludomani ødelægger lige nu livet for 48.000 ludomane og ca. 400.000 
pårørende. Det kan ramme alle, men der er øget risiko ved hurtige spil 
som fx odds og automater.

Ring for gratis hjælp på 70 11 18 10 eller se stopludomani.nu
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Film

Vejledninger

Ludomanifilm

Præsentationer

Film med tidligere 
ludoman

Dialogkort

Pårørende film

Gode råd fra imamer

Værktøj

Trin for trin-vejledninger til at 
sætte ludomani på dagsordenen. 

Introduktion til ludomani med 
illustrationer, fakta samt 
fortællinger fra spillere og 
pårørende.

Power Point-præsentation, med 
noter til oplægsholder.

En tidligere ludomans historie, 
konsekvenserne og kampen for 
at blive spillefri. 

Kort med tekst, illustrationer, 
hjælpespørgsmål og/eller 
dilemmaer. 

Pårørende fortæller om at have 
ludomani tæt på/ i familien.

Kort film om ludomani, tilgivelse og 
behovet for at søge hjælp. 
Findes også på tyrkisk og arabisk.

Indhold

Som inspiration til hvad du konkret 
kan gøre i din organisation/ i dit 
netværk.

Filmen kan vises som en del af 
præsentationer eller oplæg, fx som 
introduktion til emnet. Kan også 
deles via Facebook, hjemmesider 
og nyhedsbreve.

Til temamøder, gå-hjem-ar-
rangementer mv. Noterne giver 
dig hurtig og relevant viden om 
emnet, så du kan lave en rigtig god 
præsentation.

Filmene kan vises som en del af 
præsentationer eller oplæg. 
Kan også deles på fx Facebook, 
hjemmesider eller i nyhedsbreve.

Til at starte diskussioner om ludo-
mani i større eller mindre grupper. 
Kortene berører vigtige emner og 
skaber debat og holdninger blandt 
deltagerne. 

Filmen kan vises som en del af 
præsentationer eller oplæg med 
fokus på pårørende. 
Kan også deles på fx Facebook, 
hjemmesider eller i nyhedsbreve.

Filmene kan vises som en del af 
præsentationer eller oplæg. 
Kan også deles på fx Facebook, 
hjemmesider eller i nyhedsbreve.

Anvendelse

Alle, der gerne vil være med til at 
bryde tabu og hjælpe familier, som 
er berørt af ludomani.

Taler til et bredt publikum og 
kan derfor bruges i de fleste 
sammenhænge.

Alle, der gerne vil være med til at 
bryde tabu og hjælpe familier, som 
er berørt af ludomani.

Taler til et bredt publikum, 
herunder pårørende, spillere og 
andre interesserede.

Primært rettet mod voksne 
deltagere (+25 år.) Kan også brug-
es i grupper, hvor unge indgår. 

Taler direkte til pårørende og 
andre interesserede. 

Bruger religiøs retorik og egner 
sig derfor godt til miljøer, hvor 
islam er central.

Målgruppe

Dialogmaterialer



Folder – Kan man 
gamble sit liv væk?

Folder – Fylder 
gambling for 
meget i dit liv?

Folder – Kender 
du en, der gambler 
for meget??

Postkort – Kan 
man gamble sin 
familie væk?

Plakat – Kan man 
gamble sit liv væk?

Plakat – Hvem taber 
når du gambler?

Plakat – Dækker du 
over en ludoman?

Generel viden om ludomani og 
mulighederne for at få hjælp.

Lille folder med viden om 
ludomani, kendetegn og gode råd.

Lille folder med viden om dét at 
være pårørende til en ludoman, 
kendetegn og gode råd.

Postkort, der gør opmærksom på 
konsekvenserne ved ludomani.

Plakat, der fortæller hvad ludomani 
er, og hvilke konsekvenser det 
kan have.

Plakat, der skal få personen, der 
spiller til at stoppe op.

Plakat, der skal få pårørende til en 
ludoman til at stoppe op.

Kan uddeles og gøres tilgængelige 
ved møder og på opholdssteder, 
fx kulturcentre, forsamlingshuse, 
moskeer, træningslokaler mv.

Kan uddeles og gøres tilgængelige 
ved møder og på opholdssteder 
som fx forsamlingshuse, klubrum, 
moskeer, kulturcentre mv.

Kan uddeles og gøres tilgængelige 
ved møder, kvindenetværk etc. 
samt på opholdssteder som 
kulturcentre, moskeer mv.

Kan uddeles og placeres der, hvor 
der især færdes mange unge 
mennesker. Formålet er primært 
at få sat emnet på dagsordenen. 

Kan hænges op i lokaler og gange. 
Formålet er primært at få sat 
emnet på dagsordenen.

Kan hænges op i lokaler og gange. 
Formålet er primært at få sat 
emnet på dagsordenen.

Kan hænges op i lokaler og gange. 
Formålet er primært at få sat 
emnet på dagsordenen.

Rettet mod en bred målgruppe.

Rettet mod personer, der har eller 
kunne have et spilleproblem.

Rettet mod personer, der 
kunne kende en, der havde 
et spilleproblem.

Har en bred målgruppe.

Har en bred målgruppe.

Målrettet miljøer, hvor der bliver 
gamblet.

Især rettet mod pårørende.

Informationsmaterialer


