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Ludomani har alvorlige konsekvenser både for den der spiller og for den pårørende.

Ludomani er et stigende problem, men mange ved faktisk ikke ret meget om emnet. 

Derfor er det vigtigt at sætte fokus på gambling og de konsekvenser, ukontrolleret 

gambling kan have.

Ludomani udvikler sig ofte over flere år fra kontrolleret spil til risikospil over 

problemspil til ludomani. Men for nogen kan det gå meget hurtigere. I dag er der 

ca. 48.000 mennesker, der har udviklet ludomani i Danmark. Der er desuden 

mere end 84.000 problemspillere, hvor gambling fylder meget, og de risikerer at 

udvikle ludomani.

Risikospilleren er en person, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger 

flere og flere penge på spillet. Risikospilleren er optaget af muligheden for 

gevinst. Personens spil er overvejet og planlagt, vedkommende har prøvet at 

vinde, men spillet griber ikke voldsomt ind i privat- og studie/arbejdsliv.

Problemspilleren bruger stadigt flere penge og mere tid på spil. Spil, strategier og 

finansiering af spil lægger beslag på meget energi, fysisk som psykisk. 

Omgivelserne mærker ofte ændringer i opførslen, men de kan have svært ved at 

koble det til ludomani. Problemspilleren formår derfor stadig i et vist omfang at 
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skjule sin afhængighed. Pengeforbruget øges, men økonomien er ikke løbet løbsk.

Der er rigtig mange unge mænd i denne gruppe – og det kan få meget alvorlige 

konsekvenser for deres liv.

Den ludomane er afhængig af pengespil. Spillet er vokset og er blevet det centrale 

i livet- venner, familie, uddannelse/arbejde og andre forpligtelser nedprioriteres. 

Gælden er voksende, og der er risiko for, at vedkommende isolerer sig.
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Ludomani er en anerkendt diagnose. Det betyder, at ludomani er en alvorlig 

afhængighed, som man ikke ”bare” selv kan stoppe.

De fleste starter med at gamble for sjov, men nogle bliver så optaget af at gamble, at de 

gradvist mister kontrollen. 

Det er svært at vide, hvem der bliver ramt. Alle der interesserer sig for gambling, kan 

blive ramt af ludomani. Det rammer ikke kun særlige grupperinger, men vi ved, at især 

mænd bliver ramt.

Mange tror, at odds og sportsbetting ikke er ”rigtig” gambling og derfor ikke kan føre til 

ludomani. Men det er desværre ikke rigtigt, selvom der er et element af viden i spillene. 

Alle hurtige spil er højrisikospil, herunder bl.a. sportsbetting og automater.

WHO (verdens helbreds organisationen) definerer ludomani som ”en spillemæssig 

forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, 

arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser”.
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Ludomani er ofte tabu. Men det hjælper at tale om det. Både dem, der spiller, og 

mennesker, der er omkring dem.

Des mere vi tør tale om risikoen ved pengespil, des større er sandsynligheden for, at 

familier, der lever med gambling og måske ludomani, får hjælp og støtte.

Oplægget her kan forhåbentlig give jer mod og viden til at bryde tabuet og stoppe 

ludomani.

TIP: Her kan du evt. vise filmen, hvor Hishan fortæller om sin ludomani.
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Ludomani har alvorlige konsekvenser. Mange ludomane oplever brud med både deres 

familie og venner. Mange mister deres arbejde eller deres studieplads. 

• 43% har overvejet selvmord fordi de følte sig så alene og trængt op i et hjørne.

• 34% har begået kriminalitet for at finansiere deres spil.

TIP:

Her kan du vælge at holde pause og bruge dialogkortene i grupper. Du kan også gøre 

præsentationen færdig og arbejde med dialogkortene efterfølgende.

På de næste 6 slides gennemgås de konsekvenser af ludomani, som Center for Ludomani 

sætter fokus på i deres kampagne. Det er de samme, som dialogkortene tager deres 

udgangspunkt i. Du kan vælge at gennemgå dem som opsamling, hvis der er tid til det. 

Holder du et kortere møde, kan de næste 5 slides springes over.

5



Ludomani medfører store tab for familien og den ludomanes pårørende. 

Citaterne viser, hvordan ludomani opleves og mærkes af de nærmeste i den 

ludomanes familie.

TIP:

Læs gerne citaterne højt.
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Ludomani tager tid – ikke bare spilletid, men også tid til at planlægge og/eller 

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. Det er også vigtigt, 

at personen tænker over, hvad han evt. går glip af, imens han gambler. Det kan 

man som pårørende hjælpe med at skabe opmærksomhed på ved at stille 

spørgsmål. 
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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. Familien er også en vigtig støtte, hvis 

et medlem får et gambling-problem. 

Center for Ludomani opfordrer til, at man sætter ord på konsekvenserne af 

ludomanien. Det kan være nemmere at tale om, hvis du snakker ud fra, hvad 

gambling gør ved dig.
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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. 
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Der er kontant afregning, når man spiller for meget. 

Næsten alle ludomane får økonomiske problemer. 

Mange begynder at gamble for at dække et underskud og ender i endnu mere 

gæld. 

Nogle begår endda kriminalitet for at finansiere spillet. 

Center for Ludomani anbefaler at:

• Pårørende hjælper 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. 
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Ludomani kan medføre søvnløshed, stress, smerter og depression. 

Mange ludomane ved ikke, at deres symptomer skyldes ludomani. 

Ofte opdager lægen heller ikke, at problemet 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 gambling kan 

være problemet? 
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Ludomani har konsekvenser for hele familien og rammer med både løgne, økonomiske 

problemer og fravær.

Måske opstår der en mistanke, fordi økonomien ikke hænger sammen, interessen for 

gambling er meget stor, eller historierne ikke helt stemmer? Måske ser du ændret 

adfærd og humør? Overvej om gambling kan være problemet

Man kan også forebygge ludomani blandt familiemedlemmer ved at forhindre, at dårlige 

gambling-vaner spreder sig.

Stop op nu. Det bliver kun sværere med tiden.

TIP:

Her kan man vise filmen med en pårørende der fortæller sin historie.
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Gode råd til dem, der kender en, som måske gambler lidt for meget – en ven, en onkel, 

en bror, en far, en søn eller en mand.

NB. Det er værd at tilføje, at der i nogen miljøer også er en del kvinder, som gambler 

meget.
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Jo længere tid der går, des større bliver problemerne. Men det kan være svært at stoppe 

sig selv. De fleste har brug for støtte, mange har også brug for professionel hjælp.

Alle i centeret har tavshedspligt, og alle henvendelser er fortrolige.

60% genvinder helt kontrollen, 30% har mindre tilbagefald og kun 10% har brug for mere 

hjælp (baseret på CFL klientdata).

Derfor er det vigtigt, at vi tør tale om ludomani og risikoen ved gambling.

TIP:

Her kan man vise en af filmene med en imam, der fortæller om, hvorfor man skal søge 

hjælp og tilgivelse, hvis præsentationen afholdes i et muslimsk miljø.
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