
Livsmod   Unge og afhængighed af spil        5. november 13-16  

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
Hjemsted i Gribskov Kommune, Center for Børn og Unge: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-unge@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

Livsmods arrangement om unge og spil 
afholdes tirsdag den 5. november kl. 13-16: 

  
Helsinge, Kulturhuset ved Biblioteket i 

Skolegade 43 

 
Oplægsholder 
Denne eftermiddag får vi besøg af psykoterapeut 
MPF, Brian Sebens, der i en årrække har arbejdet 
med både forebyggelse og behandling af ludomani 
hos unge og voksne. Brian er tidligere behandler i 
Center for Ludomani og er nu ekstern konsulent. 
Brian Sebens har desuden været Director på 
ungdomsmagasinet TJECK, og leder af LO 
fagbevægelsens ungdomsindsats Mindscope. 
 

Tematimerne  
En central del af Center for Ludomanis arbejde er 
den præventive indsats. Centrets tilgang til den 
forebyggende indsats er blandt andet at benytte 
videnbaseret refleksion og diskussion frem for 
løftede pegefingre.  
 
På temaeftermiddagen vil vi komme rundt om 
spørgsmål som: Hvad er problemadfærd i forhold til 
spil? Hvad er ludomani? Hvordan får vi øje på børn 
og unge med udfordrende forhold til spil? Hvad kan 
vi gøre i skoler og kommuner? 
 
Over 30.000 unge mellem 12 og 17 år har en 
problematisk spilleadfærd i forhold til pengespil. De 
er i farezonen for at udvikle ludomani. Knap 
halvdelen har følt sig nedtrykte eller deprimerede.  
 
Tre gange flere drenge end piger har 
problemadfærd i forhold til pengespil. Drenge 
gambler mere end piger og udvikler problematisk 
spilleadfærd i langt højere grad end piger. 
 
Hvis man som ung har prøvet at spille om penge på 
nettet, er der over 3 gange så stor risiko for at få 
problemadfærd i forhold til spil. 
 
Drengene mod pigerne  
 80 % af alle ludomaner er drenge eller mænd 
 Drengene bliver som regel bidt af at spille, fordi 

de får et kick ud af det 
 Størstedelen af de piger, der bliver afhængige af 

spil, bruger derimod spillet som en form for 
virkelighedsflugt 

 Der er forskel på hvordan drenge og piger spiller 
 Drengene spiller generelt om større beløb end 

pigerne 
 Drengene spiller spil, hvor der er kortere tid 

mellem indsats og gevinst 
 
Se mere på:  
www.ludomani.dk  
 
http://gambler.ludomani.dk/fakta-om-ludomani  
 
http://spillerum.com/  
 
http://ludomani.dk/spiller/test-dig-selv  
 
http://www.youthgambling.com/  
 
http://www.youtube.com/watch?v=tmgzsIeZZuQ  
 
Deltagere 
Deltagere er frontpersonale, lærere, pædagoger, 
sundhedsplejersker mfl. og frivillige, der arbejder 
med børn, unge og familier.  De kommunale og 
regionale behandlere, psykologer, læger og 
sygeplejersker er også meget velkomne.  
 
Deltagerantal er begrænset til maks. 60. Det vil sige 
ca. 7-8 deltagere fra hver kommune og hospital.  
Vi opfordrer til, at arrangementet via interne 
netværk når ud til de relevante personalegrupper i 
kommunerne og hospitalsregi. 
 

Bemærk 
Arrangementet er gratis for deltagere fra:  
Allerød – Gribskov – Fredensborg – Frederikssund – 
Helsingør – Halsnæs - Hørsholm – Hospitaler. 
 
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod 
udlevering af kvittering for deltagelse. 
 
Tilmelding via e-mail til info@livsmod.net er 
nødvendig. Husk navn, kommune og e-mail. 
 
Tilmelding senest torsdag 31.10.2013! 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet  
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