LUDOM A NI

TAL OM DET
T IL SUNDHEDSFAGL IG T P ER SON A L E

90%

GENVINDER KONTROL
OVER SPILLET.

DERFOR ER DU SÅ VIGTIG

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.

Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold
og helbred. Du kan sætte fokus på og identificere spilleafhængighed, tage en snak om problemet og hjælpe ludomane
videre. Derfor er denne lille bog til dig.
I bogen får du forskellige former for information om ludomani,
som du kan bruge inden for dit fagområde.

BENEDICTE EJLERS
Leder af Forebyggelse & Kommunikation
Center for Ludomani

SUNDHEDSFAGLIGT
PERSONALE

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.

2006

2013

DET SKJULTE MISBRUG
Ludomani er en underdiagnosticeret lidelse, fordi der ikke bliver
spurgt til evt. sammenhænge mellem fysiske og psykiske symptomer og pengespil.
De diffuse symptomer gør det svært at sætte fingeren på, præcist hvad der er galt. Ludomani bliver fx ofte forvekslet med depression og stress. Det kræver lidt mere kendskab til ludomani at
identificere årsagen til symptomerne.
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HVEM HAR
PROBLEMER MED SPIL?

KVINDER
MÆND

11%
89%

BEHANDLING VIRKER

60%
30%
10%

DIAGNOSTICERING AF LUDOMANI
BLIVER HELT SPILLEFRIE.

Ludomani er på diagnoselisten DSM-5, under misbrugsrelaterede
lidelser.
Ludomani er også på WHO’s sygdomsklassifikation ICD-10 og
defineres som patologisk spillelidenskab.

HAR MINDRE TILBAGEFALD.
FÅR BRUG FOR MERE HJÆLP.

Ludomani dominerer ifølge WHO personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og
forpligtelser.
Der findes internationalt anerkendte screeningsværktøj.
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43%

AF DE LUDOMANE HAR
OVERVEJET SELVMORD.

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

93%

AF DE LUDOMANE HAR
SPILLEPROBLEMER UDEN
ANDET SIDEMISBRUG
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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.

SYMPTOMER
FYSISK
• Hjertebanken
• Hovedpine
• Stress
• Maveog muskelsmerter
• Nedsat
immunforsvar.

PSYKISK
• Søvnproblemer
• Koncentrations
besvær
• Depression
• Angst
• Rastløshed
• Selvmordstanker.

ADFÆRD
• Ubeslutsomhed
• Manglende overblik
• Impulsivitet
• Irritation
• Klat-fravær.

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.
Du kan læse mere om ludomani på
www.ludomani.dk

RISICI
• Selvmordstanker
• Depression
• Stresslignende symptomer
• Mistrivsel
• Social isolation
• Søvnløshed
• Kriminalitet
• Uoverskuelig gæld.

500

400

300

• Afdæk problemet ved at spørge, om de psykiske og fysiske
symptomer fx kan skyldes økonomiske problemer og spil.
• Henvis til Center for Ludomani - her kan den spille
afhængige få den rette hjælp og behandling.
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• Tal om ludomani med den, du tror, har et spilleproblem.
Du kan møde modstand, første gang du spørger. På sigt
vil du dog ofte få en positiv reaktion. De fleste oplever det
som en lettelse at tale om det.

?

TUSINDE

MENNESKER MED PROBLEMATISK SPILLEADFÆRD

HVORDAN KAN DU HJÆLPE?

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
Praktiserende læge

” Jeg har oplevet patienter,
som kom ind med stresslignende
symptomer, som slet ikke selv var klar over,
at det skyldes ludomani. Det gør det svært at
stille den rette diagnose.”

”Det sundhedsfaglige personale har en unik
mulighed for at identificere ludomane og hjælpe dem ud af deres spilleafhængighed.”

”Jeg var til lægen, fordi jeg havde det dårligt,
og der fik jeg fortalt, at jeg havde spilleproblemer. Min læge gav
mig brochurer på alt muligt, men ikke noget om ludomani.”

Simon Sjørup Simonsen,
ph.d., lektor, UCC

Tidligere ludoman
Sygeplejerske

”Vi kender godt diagnosen. Men vi ved
ikke nok om ludomani og behandlingstilbuddene. Det ville være godt med mere information.”

Tidligere ludoman

”Jeg viste ikke, der var noget galt, selvom der var
kaos indeni. Min psykiske tilstand var helt i hundene,
jeg havde ikke lyst til at leve mere.”

Tidligere ludoman

”Hvis bare det var blevet opdaget tidligere,
dengang jeg var rask. Men da jeg først kom til
centret, var jeg ødelagt.”

VÆR IKKE I TVIVL:
DU HJÆLPER FOLK PÅ VEJ
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.

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 gruppe
behandling 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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