LUDOM A NI

TAL OM DET

DERFOR ER
FAGPERSONER SÅ VIGTIGE
Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget
ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer. Du har som fagperson
en særlig mulighed for at hjælpe ludomane, fordi du møder folk i situationer, hvor du
har lejlighed til at tale med dem om deres problemer. Du kan spørge til deres spillevaner
– præcis som du ville spørge til andre eventuelle problemer.

For ludomane har det stor betydning, at nogen
tør sige noget. Fagpersoner har en særlig mulighed for at spørge til spilleadfærd, når de kan se,
at noget ikke stemmer. Når du har taget hul på
samtalen, tager vi os af det videre forløb.”

Bogen her giver dig viden og motivation til at tale om ludomani med folk, som du tror
kunne have et spilleproblem.

BENEDICTE EJLERS
Leder af Forebyggelse & Kommunikation
Center for Ludomani

HVOR MEGET SPILLER
DANSKERNE FOR?
Den samlede omsætning i spilindustrien
peger på, at danskerne i 2013 spillede for
ca. 40-50 mia. kroner. Det er mere end en
firedobling på 7 år.

DANSKERNES SPILFORBRUG CA. 45 MIA. KR.
FEMERNFORBINDELSE 40,7 MIA. KR.

NORDEA OVERSKUD
30,5 MIA. KR.

DANSKERNES SPILFORBRUG 10,6 MIA. KR.
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LUDOMANI HAR MANGE ÅRSAGER
På Center for Ludomani mener vi, at ludomani har biologiske, psykologiske, sociale og
samfundsmæssige årsager. De forskellige
årsager indgår i en kompleks sammenhæng,
som kan resultere i ludomani.

HVEM HAR
PROBLEMER MED SPIL?

SOCIAL
Forhold som fx
marginalisering og
isolation kan medvirke
til ludomani.

KVINDER
BIOLOGISK

PSYKOLOGISK

Nogle er mere
disponerede
for afhængighed
end andre.

Det kan medvirke
til ludomani,
hvis man fx er
trist eller angst.

MÆND

11%
89%

BEHANDLING VIRKER

60%
30%
10%

SÅDAN KAN DU HJÆLPE
BLIVER HELT SPILLEFRIE.

Tal om ludomani. Du kan møde modstand, første gang du spørger
en ludoman. På sigt vil du dog ofte få en positiv reaktion. De
fleste ludomane oplever det som en stor lettelse at tale om det.

HAR MINDRE TILBAGEFALD.

• Du kan afdække problemet ved at spørge, om folks
psykiske og fysiske problemer kunne skyldes
spilleproblemer.

FÅR BRUG FOR MERE HJÆLP.

• Fortæl, at alle kan få gratis behandling. Det kræver ingen
henvisning, de skal blot ringe og bestille en tid.
• Vær opmærksom og reager på tilbagefald.

TAL OM DET

43%

AF DE LUDOMANE HAR
OVERVEJET SELVMORD.

93%

24%

AF DE LUDOMANE
ER UNDER 25 ÅR.

AF DE LUDOMANE HAR IKKE SIDEMISBRUG
SOM FX ALKOHOL ELLER STOFFER.

TIDLIGERE LUDOMAN:
FÅ ÅBNET OP FOR POSEN
”Alarmklokkerne begyndte at ringe rimeligt hurtigt.
Jeg kunne godt mærke, spillehallen ikke var et sundt
sted for mig at være. Jeg mistede al begreb om tid
og sted, og så sad jeg bare i min egen lille osteklokke
og hyggede mig. Jeg isolerede mig og blev mere og
mere indadvendt.”

”Jeg havde taget alt for mange sms-lån, jeg kunne
ikke betale mine regninger og tænkte, at nu ender
jeg i Ribers. Jeg brød fuldstændig sammen hjemme
i min lejlighed og tænkte, det skal bare slutte det
her. Jeg havde faktisk ikke lyst til at leve mere.”

Det allervigtigste, hvis man har et
problem, er at få åbnet op for posen,
få snakket ud om det. Det er lige meget
til hvem, bare man kommer i gang,
så man ikke bærer rundt på det selv.

RENÉ

”Jeg var god til at spille spillet og være skuespiller,
når jeg var ude blandt andre. Det med kærester
var rigtig, rigtig svært. Jeg tror faktisk ikke, at der
er plads til følelsen af kærlighed over for et andet
menneske, når man har det så skidt selv.”

Tidligere ludoman

Se Renés historie på:
talomludomani.dk

LUDOMANE VIL GERNE OPDAGES
Du vil måske opleve modstand første gang, du spørger til nogens spillevaner.
Du vil dog ofte også opleve en positiv reaktion på sigt. Folk med spilleproblemer er godt klar over, at der er et problem, og de oplever det som en stor
lettelse endelig at tale om det. Når du tager hul på samtalen, så forsøg at
være personlig og nærværende.
Du skal ikke påtage dig en behandlerrolle, hvis det viser sig, at den, du spørger,
spiller meget og har problemer. Så kan du fortælle, at man kan få hjælp hos
Center for Ludomani.

De ludomane vil gerne opdages,
men første gang de bliver spurgt, vil
de ofte benægte. Så spørg endelig
igen ved en anden lejlighed.

DORTHE EGEBJERG
Behandler
Center for Ludomani

MÅSKE JEG ER HELT UDE I SKOVEN –
MEN SPILLER DU IKKE LIDT MEGET?
Ludomane lever ofte et dobbeltliv, men vil gerne hjælpes. Ud over store økonomiske problemer er der en række kendetegn, som kan hjælpe dig med at afklare, om
personen har et spillemisbrug. Det hjælper at stille spørgsmål. Også selvom du ikke er
sikker på, at årsagerne til problemet er ludomani.

KENDETEGN
ADFÆRD

PSYKISK

FYSISK

• Humørsvingninger
• Manglende
overblik
• Impulsivitet
• Irritation
• Klat-fravær.

• Koncentrations

• Hjertebanken
• Hovedpine
• Stress
• Træthed
• Søvnløshed.

•
•
•
•

besvær
Rastløshed
Depression
Angst
Selvmordstanker.

GØR EN FORSKEL: TAL OM DET!
Med et enkelt spørgsmål kan du være
med til at sætte gang i en vigtig proces,
der får folk ud af deres misbrug.
Ludomani kan være usynligt for omverdenen i lang tid. Spørg derfor også til
spillemisbrug, selvom det kun er din fornemmelse, at det kunne være problemet.
Som tiden går, stiger risikoen for alvorlige
problemer for den ludomane.

RISICI
• Selvmordstanker
• Mistrivsel
• Social isolation
• Kriminalitet
• Uoverskuelig gæld
• Depression
• Stress.

HVIS BARE
NOGEN SAGDE NOGET

68% HAR VÆRET AFHÆNGIGE
I MERE END 4 ÅR, FØR DE FÅR HJÆLP

Ludomane fortæller ofte, at de selv må tage initiativ til at tale
med nogen om deres spilleafhængighed. Initiativet tager de
desværre ofte først sent, når problemerne er vokset dem over
hovedet. Derfor ville de ønske, at andre havde spurgt til deres
spilleri tidligere i forløbet – det kunne have fremmet deres
selverkendelse og forhindret, at problemerne blev for store.
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LUDOMANI BLIVER
MERE SYNLIGT MED TIDEN
Ludomani er i udgangspunktet et skjult misbrug. Derfor er det
utroligt svært at få øje på, men jo længere den ludomane kommer ud i sit spillemisbrug, jo sværere bliver det at skjule. De synlige tegn begynder at opstå. Den ludomane begynder typisk at
svigte aftaler, blive utroværdig og distræt.
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Alle kan ringe og få tid hos os. Det kræver ikke en
henvisning, og vi har tavshedspligt. Sammen med
den ludomane laver vi en behandlingsplan, som er
tilpasset den enkeltes dagligdag.

HENRIK THRANE BRANDT
Behandlingsleder
Center for Ludomani

citater

”Det sundhedsfaglige
personale er et eksempel på en faggruppe, der har en unik mulighed
for at identificere ludomane og hjælpe
dem ud af deres spilleafhængighed.”

”Min træner opdagede, jeg havde lånt penge af
kantinedamen i klubben, så spurgte han mig,
om jeg havde et problem.
Det gjorde, at jeg kom videre.”

Tidligere ludoman

Simon Sjørup Simonsen,
ph.d., lektor, UCC
Johan Tapio
Ludomanibehandler

”Ludomani udvikler sig
ofte over flere år fra kontrolleret spil til
risikospil over problemspil til ludomani.
Men for nogle går det hurtigere.”

Sagsbehandler
Gentofte Kommune

”Økonomien kommer nemt til at
sejle for ludomane. Når det sker, oplever
de det som en stor hjælp, hvis man styrer
privatøkonomien for dem.”

Tidligere ludoman
Tidligere ludoman

”Hvis det var blevet opdaget
tidligere – dengang jeg var rask,
så havde det hjulpet meget.”

”På et tidspunkt bliver man
tvunget til at tage nogle valg:
familie eller spil?”
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Det føles måske ubehageligt at spørge,
om andre spiller for meget. Det kan
være nemmere, hvis du indleder med
at sige, at du måske tager helt
fejl. Husk, at hvis folk har et
problem, så har de brug for,
at nogen spørger til det.

?

TUSINDE

MENNESKER MED PROBLEMATISK SPILLEADFÆRD

VÆR IKKE I TVIVL:
DU HJÆLPER FOLK PÅ VEJ

CENTER FOR LUDOMANI
Vi er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani.
Vi tilbyder rådgivning og behandling til alle, der har problemer med spil. Det gælder også for de nærmeste pårørende. Behandlingen er baseret på den kognitivt
orienterede misbrugspsykologi med et handlingsrettet fokus. Vores behandling
opfylder så vidt muligt den enkeltes behov og dagligdag, og vi har både gruppebehandling og individuelle forløb. Al behandling er helt gratis.
Alle tal i denne bog stammer fra Center for Ludomanis klientdatabase.
Bogen er udgivet i 2014. Kampagnen ”Tal om ludomani” har også sin egen
hjemmeside: talomludomani.dk
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