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• Drømmen om at kunne ændre livsstil, få en problemløs/sorgløs 
tilværelse

• Drømmen om at rejse

• Drømmen om at kunne forbruge

• Drømmen om at blive arbejdsmæssigt uafhængig

Spil om penge er en 

drømmefabrik



• Spil er underholdning og spænding

• Spil er let tilgængeligt

• Spil indeholder muligheden for at vinde

• Spil rummer elementer af virkelighedsflugt og tilbyder et attraktivt 
miljø

Motivationsfaktorer 

for spil



• En stærk trang / et tvingende behov / et ”must” for at spille

• En afsvækket kontrol med denne adfærd

• En mere og mere betydelig psykisk uro, såfremt man hindres i at 
forsætte sine aktiviteter

• En spillemæssig adfærd, der fortsætter uanset de problemer, den 
skaber

• Og …. Modsatrettede følelser (ambivalens), fordi adfærden på kort 
sigt er en effektiv løsning samtidig med at den på længere sigt er 
et problem

Kendetegn på 

ludomani



• Risikospiller

• Problemspiller

• Ludoman

Variable grader af 

spilleafhængighed



2006 (SFI) 2014 (Megafon)

Risiko: 70.000 203.000

Problem: 10.000 84.000

Ludomane: 5.200 48.000

Omfanget af pengespil 

- voksne



”Karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer 
personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige 
værdier og forpligtelser”

Ludomani er flyttet i den nye udgave af DSM, DSM-5 (2013). Ludomani er flyttet 
fra gruppen af impulskontrol-forstyrrelse til gruppen af afhængighedslidelser.

Ludomani er en 

diagnose



HVEM TABER, 

NÅR DU 

GAMBLER? 

Der er desværre 

mange tabere.

• De mennesker som bliver 
ludomane

• Nærmeste familie – samlever og 
børnene

• Øvrige pårørende 

• Samfundet



KAN MAN

GAMBLE MED

SIT HELBRED?

Ja, det kan man 

desværre

Fysiske symptomer på ludomani

• Hjertebanken

• Hovedpine

• Indre uro

• Svedeture

• Mave og muskelsmerter

• Appetitløshed

• Nedsat immunforsvar

• Kvalme

• Forhøjet blodtryk



KAN MAN

GAMBLE MED

SIT HELBRED? Psykiske symptomer på ludomani

• Anspændthed

• Søvnproblemer

• Træthed

• Hukommelsesbesvær

• Koncentrationsbesvær

• Rastløshed/utålmodighed

• Deprimeret/tristhed

• Angst



KAN MAN

GAMBLE MED

SIT HELBRED? Adfærdsmæssige symptomer på 
ludomani

• Kritisk, irritabel, opfarende

• Ubeslutsom

• Manglende overblik og 
engagement

• Taler hurtigere, afbryder andre

• Øget brug af stimulanser

• Ustabilt fremmøde



KAN MAN

GAMBLE SIN

FAMILIE VÆK?

Ja, det kan man 

desværre

• Ludomanien står ofte på over 
lang tid og i det skjulte

• Ludomani og løgn

• Svigt på svigt 

• Belaster den ludomane psykisk 
og fysisk



KAN MAN TABE

SIT JOB, NÅR

MAN GAMBLER?

Ja, det kan man 

desværre

• Knap 25% af den der er i job 
oplyser, at de har problemer på 
jobbet pga. spil.

• Vi møder desværre ofte mennesker, 
som er kommet så langt ud, at de 
allerede har mistet jobbet pga. 
sygefravær, kriminalitet eller  
underpræsteret.

• Droppe ud af uddannelsesforløb

• Unge og fritidsjob



KAN MAN

GAMBLE SIG

TIL EN DOM?

Ja, det kan man

38% af de mennesker der søger 
behandling på Center for 
Ludomani har begået kriminalitet 
pga. spil



KAN MAN

GAMBLE SIG

SELV IHJEL?40% har haft selvmordstanker 
pga. spillet. 

15% af dem har rent faktisk 
forsøgt selvmord. 

Muligt mørketal



• Behandlingen har sit udgangspunkt i den kognitivt orienterede 
misbrugspsykologi med særlig vægt på tilbagefaldsforebyggelse

• Ambulant samtaleforløb 8-12 samtaler eller gruppeforløb

• Vi har en stærk tværfaglig behandlergruppe, som har mange års 
erfaring med at arbejde med ludomani.

Behandling på Center 

for Ludomani



• Behandlingen er gratis

• Center for Ludomani er underlagt tavshedspligt. 

• Vi er klar til at hjælpe og det kræves ikke en henvisning – blot ring 70111810

• Vi er altid parat til en helt uforpligtende snak

• Ludomani er en alvorlig afhængighed for de mennesker det rammer, men der er 
hjælp og hente. Langt de fleste som gennemfører deres behandling får styr på 
deres ludomani. 

Behandling på Center 

for Ludomani



At enhver kan blive sig sin spilleafhængighed kvit

Det glade budskab er …



At det er en proces, og den tager tid

Det besværlige 

budskab i det glade 

budskab er ….



Henrik Thrane Brandt

Souschef

Århus, Odense, København

Center for Ludomani

hb@ludomani.dk

Tak for opmærksomheden



København / Aarhus / Odense 

FÅ FORTROLIG RÅDGIVNING

OG BEHANDLING

– HELT GRATIS

Ring til os på 70 11 18 10 eller besøg stopludomani.nu


