
GAMBLER DU  
FOR MEGET?

Gode råd  
til dig,  
der spiller



INTRODUKTION

Denne vejledning er til dig, der spiller pengespil og op-
lever, at spillet er ved at tage overhånd. Du oplever 
måske, at det kan være svært at sætte loft for tid og 
penge, at du sover uroligt, har koncentrationsbesvær, 
og at du spiller for at vinde det tabte tilbage. 

Det er vigtigt at stoppe op og tage hånd om problemet, 
så det ikke udvikler sig til ludomani - afhængighed af 
pengespil. I denne folder finder du baggrundsviden om 
udviklingen af ludomani og info om de faresignaler, du 
skal være opmærksom på. Du finder også en række 
redskaber, der kan hjælpe dig til at få styr på dit spil.  



SPILLEAFHÆNGIGHED 
– EN PROCES

Problemer med pengespil udvikler sig ofte over nogle 
år fra kontrolleret spil til lette problemer (risikospil) til 
middelsvære problemer (problemspil) til meget svære 

og uoverskuelige problemer (ludomani). Nedenfor ses 
en række kendetegn ved de forskellige faser i proces-
sen: 

 
 

RISIKOSPILLEREN

Bliver mere og mere optaget af 
spil og bruger flere og flere pen-
ge på spillet.

Personens spil er overvejet og 
planlagt.

Risikospilleren er optaget af mu-
ligheden for gevinst.

Spillet griber ikke voldsomt ind 
privat- og studie/arbejdsliv.

PROBLEMSPILLEREN

Bruger stadig flere penge og 
mere tid på spil.

Personen læser om spil, udreg-
ner gevinstchancer, etc.

Spil lægger beslag på energini-
veauet – fysisk som psykisk.

Omgivelserne mærker ofte æn-
dringer i opførslen.

DEN LUDOMANE

Er afhængig af pengespil.

Spillet er det centrale i spillerens 
liv.

Venner, uddannelse/arbejde og 
fritidsinteresser nedprioriterers.

Der er risiko for, at vedkommen-
de isolerer sig.

Gælden er voksende.

Det er vigtigt at stoppe  
op og tage hånd om  
problemet, så det ikke  
udvikler sig til ludomani 



Hvis du er i tvivl om spillet fylder for meget, kan du tage denne test. Testen består af 10 spørgsmål, som du skal 
besvare med ja eller nej:

 
 
Bliver du fraværende, når du spiller eller tænker på spil?

Har du behov for at øge indsatsen for at opnå spænding?

Bliver du rastløs eller irriteret, når du er nødt til at forlade spillet?

Spiller du for at slippe for at tænke på dagligdagens problemer?

Vender du tilbage til spillet for at vinde det tabte tilbage?

Lyver du over for familie og omgangskreds for at skjule din deltagelse i spil?

Har du begået kriminalitet, f.eks. brugt andres dankort eller begået tyveri for at kunne spille?

Har du mistet eller bragt venskaber, job eller uddannelse i fare pga. spil?

Har du overladt det til andre, f.eks. familie, venner, bekendte eller forskellige institutioner, at redde 
dig ud af økonomiske problemer, som du udelukkende er havnet i på grund af spil?

Har du flere gange forsøgt at bringe din spilafhængighed under kontrol eller forsøgt helt at stoppe 
dit spil uden held?

 
Hvis du har svaret ja på 1-2 spørgsmål, er du risikospiller og på 3-4 spørgsmål er du problemspiller. Svarer du ja 
på mere end 4 spørgsmål, tyder det på, at du har udviklet ludomani. Hvis testen viser dette, anbefaler vi, at du 
kontakter os hos Center for Ludomani på tlf. 70 11 18 10. Det kan nemlig være vanskeligt at komme ud af spille-
afhængighed alene. Vi tilbyder gratis og fortrolig rådgivning og behandling i både Århus, København og Odense. 

Hvis resultatet af testen viser, at du er risikospiller eller problemspiller kan dette materiale give dig viden og hjælp 
til at få styr på spillet. 
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Kilde: DSM IV

FYLDER SPILLET  
FOR MEGET?



Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

PENGESPIL OG 
AFHÆNGIGHED

Der findes mange typer pengespil, og der er stor for-
skel på risikoen for at udvikle afhængighed af dem. Her 
er de vigtigste forskelle på typer af pengespil og risiko-
en for at udvikle afhængighed af dem:

• Spillets hastighed: Jo hurtigere et spil er, jo større 
er risikoen for at udvikle afhængighed. De spil, hvor 
man får resultatet med det samme, kaldes hurtige 
spil. Det er fx spil som poker, sportsvæddemål og 
spilleautomater. Andre spil er langsomme, fordi man 
må vente på resultatet. Det er fx et spil som Lotto, 
hvor man må vente på resultatet til en bestemt dag.

• Tilfældighed eller færdighed: Rene tilfældigheds-
spil er fx automater, roulette og skrabelodder, hvor 
det er helt tilfældigt, om man vinder eller ej. Fær-
dighedsspil er spil, hvor der slet ikke indgår tilfæl-
digheder i resultatet, fx skak. Der er også kombina-

tionsspil, som poker og sportsvæddemål, hvor både 
tilfældigheder og færdigheder har betydning. Særligt 
kombinationsspillene er populære blandt de unge, og 
de unge bruger ofte meget tid på at forberede sig.

• Tilgængelighed: Nogle spil kan man få adgang til 
stort set hvor som helst og når som helst. Det gæl-
der især de mange onlinespillesider. Andre spil skal 
man opsøge bestemte steder på bestemte tider, fx 
på travbanen til et bestemt løb. Der er stor sam-
menhæng mellem et spils tilgængelighed og risikoen 
for afhængighed. Jo mere tilgængeligt, des større 
risiko.

Desuden er der en massiv markedsføring af pengespil 
i Danmark. Den massive markedsføring kan gøre det 
fristende at spille, selvom man forsøger at holde igen 
med at spille.

Problemer med pengespil 
udvikler sig ofte over  
nogle år fra kontrolleret 
spil til lette problemer



Hvis du er åben og ærlig 
om dit spil, kan det ikke 
gå helt galt. Tal med  
nogen om dine spillevaner



Fortæl om dit spilleproblem: Rigtig mange oplever en lettelse ved at fortælle nogen om problemet. Dine 
nærmeste, fx forældre, kæreste eller venner fortrækker sandsynligvis også sandheden frem for, at du holder 
spillet skjult. Når de kender problemet, kan de også lettere hjælpe dig. 

Spil ikke for lånte penge: Du kan risikere at ende i en ond spiral, hvor du låner flere og flere penge, og 
derved spiller for penge, du reelt ikke har. 

Spil ikke for at vinde det tabte tilbage: Ligesom det ikke er en god idé at spille for lånte penge, er det 
ikke en god idé at spille for at vinde det tabte tilbage. I sidste ende er der størst chance for, at du alligevel 
ender med at tabe penge.  

Begræns din adgang til penge: Det er ofte lettere at få kontrol over spilleproblemerne, hvis der er andre, 
der står for din økonomi. Det gør det sværere at spille for mange penge.

Find alternativer: Når man stopper eller skærer ned på et stort spilleforbrug, kan man komme til at savne 
det, kede sig og blive rastløs. Derfor er det en god idé, at du finder på andre ting at lave i stedet for, fx dyrke 
motion, lave aftaler med dine venner etc. 

Beløn dig selv: Beløn dig selv med en tur i biografen, god mad el. lign., hvis du lader være med at spille i en 
længere periode.  

Skab overblik over dit spilleforbrug: Hvis du er ved at miste kontrollen over dit spil, kan det være en god 
idé at stoppe op og tage en beslutning om dit spilleforbrug. Start fx med at beslutte, hvor meget tid og hvor 
mange penge du vil bruge på spil den næste uge, og sørg for at overholde din plan. Det kan hjælpe at fortælle 
andre om din beslutning. På sidste side i denne vejledning finder du et registreringsskema over tid- og penge-
forbrug, som kan være en hjælp til at skabe overblik.

Vær opmærksom på risikosituationer: For de fleste er det bestemte situationer, der frister til at spille. 
Risikoen for at du spiller bliver mindre, hvis du er godt forberedt på dine risikosituationer. 

GODE RÅD



Ved at skrive dit penge-  
og tidsforbrug ned kan du 
danne dig et overblik over 
sine spillevaner



Hvis du har brug for mere hjælp, er du velkommen til 
at ringe til Center for Ludomani på tlf. tlf. 70 11 18 10 
eller læse mere på ludomani.dk. På vores hjemmeside 

finder du også et videotek, hvor andre unge fortæller 
om deres pengespilsproblemer, og hvordan de fik styr 
på spillet igen.   

BRUG FOR MERE 
HJÆLP? 



Ved at skrive dit penge- og tidsforbrug ned kan du 
danne dig et overblik over dine spillevaner og opstille 
grænser for dit spil. Det kan fx være grænser for, hvor 

mange penge du må spille for om måneden og/eller, 
hvor meget tid du må bruge på at spille. 

REGISTRERING 
AF PENGE- OG 
TIDSFORBRUG

MANDAG TIRSDAG

Dato: 21.11.16 22.11.16

Tidsforbrug Tab/Gevinst Tidsforbrug Tab/Gevinst

Morgen

Formiddag XX

Middag X

Eftermiddag 30 min. Tabte 800 kr. X

Aften 60 min. Vandt 250 kr.

Nat

Her er et eksempel på, hvordan skemaet kan udfyldes:

’Tidsforbrug’ er den tid, der bliver brugt på at spille, 
forberede et bet/odds og på at tjekke resultater. 
Hvis det er for omfattende at skrive minutter ned 
for alle tre ting, kan du nøjes med at sætte et 
kryds (X), hver gang du har forberedt et bet/odds 
eller har tjekket resultater (se hvordan det er gjort i 
skemaet). Mange bliver overraskede over, hvor meget 

tid de egentlig bruger på at forberede og tænke på 
at spille. 

Prøv at bruge registreringsskemaet i en uge eller to (se 
næste side). Lav derefter en aftale med dig selv om-
kring dit spil og fortæl eventuelt en anden om din plan. 
Det kan være en hjælp at have fortalt det til nogen. 
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Få mere viden på: www.ludomani.dk

Center for Ludomani • København – Odense – Aarhus • 70 11 18 10 

Få overblik over dit forbrug med app’en MitSpil

Hold en pause – gå ind på www.rofus.nu og udeluk dig for spil i en periode


