
KAN MAN GAMBLE 
SIT LIV VÆK?
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ALLE PENGESPIL 
KAN FØRE TIL 
LUDOMANI



Jo længere tid der går, des større bliver problemerne. Men det kan 
være meget svært at stoppe selv. De fleste har brug for støtte, mange 
har også brug for professionel hjælp. 

Vi håber, du får mod og viden til at bryde tabu og stoppe ludomani.

*Baseret på CFLs klientdata 

68% SØGER FØRST HJÆLP 
EFTER MERE END 4 ÅR*
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HVAD ER 
LUDOMANI?
En ludoman er en, der er afhængig af at spille pengespil. 

Alle kan blive ramt, særligt dem der spiller hurtige spil 
som odds og automater. 

De fleste starter med at gamble lidt for sjov. Men nogle 
bliver så optaget af at gamble, at de gradvist mister 
kontrollen. De bliver problemspillere og måske endda 
ludomane.  

Ludomani ødelægger lige nu livet for 48.000 ludomane. 
Desuden er 84.000 problemspillere i risiko for at udvikle 
ludomani. 
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KENDER DU EN, DER 
GAMBLER FOR MEGET?
Det er en god idé at gøre noget ved en stor lyst til at gamble. Før 
problemerne vokser sig store. Før konsekvenserne bliver alvorlige. 
Før spilleren måske selv opdager problemet. For selv ludomane kan 
have svært ved at se, at de gambler for meget. 

Spilleproblemer er ofte forbundet med skam, dobbeltliv og løgne. 
Derfor opdager mange pårørende først problemet efter lang tid. Det 
har mange konsekvenser, og det er sværere at stoppe.

Måske opstår en mistanke, fordi økonomien ikke hænger sammen, 
interessen for spil er meget stor, eller historierne ikke stemmer? 
Måske ser du ændret adfærd eller humør?

Hvis du er i tvivl, kan du tage en pårørendetest på stopludomani.nu 
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GODE RÅD TIL 
PÅRØRENDE
1. Reagér på din mistanke om spille- 
problemer. Spørg til gevinster og 
tidsforbrug. Fortæl om din bekym-
ring. Måske kan I aftale en beløbs 
-og tidsgrænse?

2. Hjælp med at gøre det svært at 
komme til at gamble, og hjælp med 
at fylde tiden ud. Kom fx med for-
slag til andre aktiviteter. 

3. Søg støtte og råd, fx fra venner, 
andre pårørende, religiøse ledere, 
lægen eller eksperter. Det gælder 
både før og efter, at problemet evt. 
har udviklet sig til ludomani.

4. Penge frister og fører nemt til 
mere spil. Derfor er det en dårlig idé 
at give en ludoman adgang til penge. 
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SEKS KONSEKVENSER 
AF LUDOMANI

1. Tabt liv og ære

2. Familiekonflikter

3. Manglende tid og fokus

4. Dårligt helbred

5. Isolation og ensomhed

6. Økonomiske problemer
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Tabt liv 
og ære
Ludomani har en høj pris – både for 
den ludomane og de pårørende. 
Man risikerer at miste både penge, 
respekt og ære. 

For hver af de 48.000 ludomane er 
der ofte 8-10 pårørende, der bliver 
berørt. Der er desuden 84.000 
mennesker, som har problemer 
med at kontrollere deres pengespil. 
Endnu flere taber, hvis de også 
mister kontrollen.     

Derfor er det vigtigt at forebygge og 
stoppe ludomani.

HVEM TABER, 
NÅR DU 
GAMBLER?
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Familie-
konflikter
Ludomani rammer hele familien 
med løgne, økonomiske problemer 
og fravær. Det skaber konflikter, 
som kan føre til brud og skilsmisse. 

Men familien kan også forebygge 
ludomani. Sæt ord på det man ser. 
Familien er også en vigtig støtte, 
hvis et medlem får et gambling- 
problem.

KAN MAN 
GAMBLE SIN 
FAMILIE VÆK?
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Manglende 
tid og fokus
Ludomani tager tid – ikke bare spil-
letid, men også tid til at planlægge 
og skaffe penge til spillet.

Ludomane bliver så optaget af 
at gamble, at de mister fokus på  
andre vigtige ting i livet. Derfor 
ender en del med at miste deres 
arbejde eller studieplads.  

Det kan forebygge problemer at 
holde øje med tidsforbruget, og  
hvad man går glip af, imens man 
gambler. 

KAN MAN TABE  
SIT JOB, NÅR 
MAN GAMBLER?
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Dårligt 
helbred 
Ludomani kan medføre søvnløs-
hed, stress, smerter og depression.

Mange ludomane ved ikke, at deres  
symptomer skyldes ludomani. Ofte 
opdager lægen heller ikke, at pro-
blemet er ludomani. Derfor bliver 
mange ved med at kæmpe med 
dårligt helbred og selvmordstanker. 

Det hjælper at finde årsagen til et 
problem. Overvej derfor, om gam-
bling kan være problemet?

KAN MAN  
GAMBLE MED 
SIT HELBRED?
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Isolation og 
ensomhed
Ludomani er forbundet med skam, 
skyld og manglende kontrol. Derfor 
skjuler de fleste ludomane deres tab 
og problemer. De lever et ensomt  
dobbeltliv, og det kan være svært at 
finde en udvej. Det fører til isolation 
og selvmordstanker. 

Hvis man tør bryde tabu og prøve 
at forstå, kan man redde liv.

KAN MAN 
GAMBLE SIG 
SELV IHJEL?
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Økonomiske 
problemer
Der er kontant afregning, når man  
spiller for meget. Næsten alle ludo-
mane får økonomiske problemer. 
Mange begynder at gamble for at 
dække et underskud og ender i end-
nu mere gæld. Nogle begår endda 
kriminalitet for at finansiere spillet. 

Hjælp med at gøre det svært at 
komme til at gamble. Tilbyd fx 
at administrere økonomien i en  
periode. Giv evt. mad og gaver, men 
undgå at give penge. 

KAN MAN 
GAMBLE SIG 
TIL EN DOM?
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10% FÅR BRUG 
FOR MERE HJÆLP*

30% HAR MINDRE 
TILBAGEFALD*

60% GENVINDER 
HELT KONTROLLEN*

BEHANDLING 
STOPPER LUDOMANI

*Baseret på CFLs klientdata 
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SØG RÅD OG 
BEHANDLING
Center for Ludomani tilbyder professionel og gratis 
hjælp til både pårørende og ludomane.

Vi hjælper mennesker med at få kontrol over gambling 
og få livet tilbage. 

Et behandlingsforløb består af 10 individuelle samtaler. 
Der er en fast behandler tilknyttet et forløb, og hver 
samtale varer 45 min. Der er også mulighed for at 
kombinere med et kursusophold. 

Alle i centeret har tavshedspligt, og alle henvendelser er 
fortrolige. Ring for at få en tid eller et godt råd.

RING NU PÅ 
70 11 18 10
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”Hvis min datter ikke havde kontaktet 
Center for Ludomani, havde jeg ikke 
været spillefri i dag” 
– Tidligere spiller

” Jeg tog en ludomanitest og kunne gen- 
kende en hel del. Det blev et vendepunkt,
og nu oddser jeg næsten aldrig”
- Kontrolleret gambler

”Jeg har fået mit liv tilbage” 
– Tidligere spiller

RING NU PÅ 
70 11 18 10
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FÅ FORTROLIG RÅDGIVNING 
OG BEHANDLING 
– HELT GRATIS
Ring til os på 70 11 18 10 eller besøg stopludomani.nu

København / Aarhus  / Odense


