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DERFOR ER ARBEJDSPLADSEN  
SÅ VIGTIG
Du har som leder, kollega eller tillidsrepræsentant mulighed for at hjælpe med at 
løse et alvorligt problem, hvis du opdager tegn på ludomani. 

Arbejdspladsen kan hjælpe ansatte med spilleproblemer på samme måde, som 
hvis det fx drejede sig om et alkoholproblem.

Bogen her giver dig viden og motivation til at sætte ludomani på dagsordenen på 
din arbejdsplads.



BENEDICTE EJLERS 
Leder af Forebyggelse & Kommunikation 

Center for Ludomani

For ludomane har det stor betydning, at nogen  
tør sige noget. Den daglige kontakt, der  
ofte er på en arbejdsplads, giver nogle  

særlige muligheder for at spørge til spille- 
adfærd. Når du har taget hul på samtalen,  

tager vi os af det videre forløb.”



SPILLEMARKEDET I DAG

  Reklamer og bonusordninger  

for mange millioner 

+ Døgnåbent for spil 

+ Mange nye og hurtige spil

= Flere fristelser og faldgruber



  48.000 ludomane 

+ 280.000 risiko & problemspillere 

+ Unge mænd er overrepræsenteret

= Stærkt stigende problem



LUDOMANI HAR MANGE ÅRSAGER

På Center for Ludomani mener vi, at ludo-
mani har biologiske, psykologiske, sociale og 
samfundsmæssige årsager. De forskellige 
årsager indgår i en kompleks sammenhæng, 
som kan resultere i ludomani.

BIOLOGISK
Nogle er mere  
disponerede  

for afhængighed  
end andre.

PSYKOLOGISK
Det kan medvirke  

til ludomani,  
hvis man fx er  

trist eller angst.

SOCIAL 
Forhold som fx  

margin alisering og  
isolation kan medvirke  

til ludomani.



HVEM HAR  
PROBLEMER MED SPIL?

KVINDER  11% 
MÆND  89%



BEHANDLING VIRKER

BLIVER HELT SPILLEFRIE.

HAR MINDRE TILBAGEFALD.

FÅR BRUG FOR MERE HJÆLP.

60%
30%
10%



LUDOMANI PÅ ARBEJDSPLADSEN

•  Ludomani rammer bredt og påvirker mange 
arbejdspladser. 

•  Fasthold en god kollega og hjælp et menneske 
på rette vej. 

•  Lav en politik om pengespil – helt på linje med 
fx jeres alkoholpolitik. 

•  I kan få hjælp og inspiration på  
talomludomani.dk/arbejdspladsen.



TAL OM DET PÅ ARBEJDSPLADSEN

  

67% 
AF DE LUDOMANE  

HAR 10 ÅRS SKOLEGANG  
– ELLER MINDRE

40% 
AF DE LUDOMANE  

ER UFAGLÆRTE



41%
AF DE LUDOMANE  

HAR OVERVEJET SELVMORD



LUDOMANI MED PÅ ARBEJDE

”Op mod lønningsdagen er man en elendig ar-
bejdskraft, for så er man begyndt at studere, hvor 
og hvordan man skal spille, når der kommer penge 
på kontoen. ”

”Når man har fået løn, så er der penge til at spille 
for. Så bruger man tiden på spil – i stedet for at 
passe sine arbejdsopgaver.”

”Hvis man taber, så bliver man irritabel og sur. Og 
har man kundekontakt, så kan det godt komme 
til at gå ud over kunderne, for så skal man af med 
sine aggressioner på én eller anden måde.”

Se filmen med Thomas.



Hvis man får åbnet for dialogen og 
gjort noget ved problemet, så får  

man altså en meget taknemmelig og 
dedikeret medarbejder.

THOMAS JENSEN 
Tidligere ludoman



Vis omsorg for din kollega.

Spørg ind til spillevaner og ludomani, hvis du har en mistanke om, at spillet 
fylder for meget. Du kan fx spørge åbent: ”Det kan godt være, at jeg tager fejl, 
men spiller du ikke meget ofte pengespil? ”

Måske vil du møde modstand, da mange ludomane er blevet vant til at skjule 
deres problemer. De fleste fortæller dog, at det er en stor lettelse at begynde 
at tale om det. 

Fortæl, at alle kan få gratis behandling. Det kræver ingen henvisning, man 
skal blot ringe og bestille en tid.

HJÆLP EN KOLLEGA



DORTHE EGEBJERG 
Behandler 

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.



MÅSKE JEG ER HELT UDE I SKOVEN –  
MEN SPILLER DU IKKE LIDT MEGET?

KENDETEGN

• Ustabil opgaveløsning
• Manglende fokus
• Humørsvingninger 
• Klat-fravær
• Løgne
• Dårligt overblik 

• Impulsivitet 
• Irritation
• Rastløshed
• Stress
• Træthed

Ludomane lever ofte et dobbeltliv, men vil gerne hjælpes. Ud over store økonomi-
ske 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.





GØR EN FORSKEL: TAL OM DET!

RISICI 

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

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 om-
verdenen i lang tid. Spørg derfor også til 
spillemisbrug, selvom det kun er din for-
nemmelse, at det kunne være problemet. 
Som tiden går, stiger risikoen for alvorlige 
problemer for den ludomane. 





HVIS BARE  
NOGEN SAGDE NOGET
Ludomane fortæller ofte, at de selv må tage initiativ til at  
tale 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 ind til deres spil 
tidligere i forløbet – det kunne have fremmet deres selverken-
delse og forhindret at problemerne blev for store.



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

1 2 3 4



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 kom-
mer ud i sit spillemisbrug, jo sværere bliver det at skjule. De syn-
lige tegn begynder at opstå. Den ludomane begynder typisk at 
svigte aftaler, blive utroværdig og distræt. 
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HENRIK THRANE BRANDT 
Behandlingsleder 

Center for Ludomani

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.
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Mark kok 
Bing & Nørgaard Catering

  Du skal virkelig være stærk for at kunne komme  
af med din spilletrang. Jeg har gjort meget selv, 
men at min chef har bakket mig op hele vejen  

– det har simpelthen været ubeskriveligt.

Se filmen med Mark.



Jonas indehaver 
Bing & Nørgaard Catering

 Det skal bare være løgn. Det skal ikke være sådan 
en dum ting, der ødelægger en god medarbejder – 
og spolerer en karriere og livet for en ung mand.

Jeg giver Mark telefonen og beder ham 
om at ringe til Center for Ludomani.  

Og så bliver der taget hul på det.

Se filmen med Jonas.



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.
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KØBENHAVN • AARHUS • ODENSE 

WWW.LUDOMANI.DK • INFO@LUDOMANI.DK • TEL.: 70 11 18 10

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 gæl-
der 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 2015. Kampagnen ”Tal om ludomani” har også sin egen hjemmeside: 
talomludomani.dk


