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SPORT SPÆNDING SPIL – FOREBYGGELSESKAMPAGNE AF LUDOMANI 

Sport, Spænding og Spil er en fælles forebyggelsesindsats mellem DGI, DBU, DIF, Dagbehandlingen 

Frederiksberg Centeret, samt Danske Spil, og er et led i Sundhedsministeriets forebyggende indsats.  

Målgruppen er sportsglade unge mænd og drenge i alderen 15 – 17 år, der, ifølge en SFI-undersøgelse fra 

2016, er i en særlig sårbar situation i forhold til at komme ud i spilproblemer, trods at online pengespil, med 

god grund, ikke er lovligt for unge under 18 år. Vi har derfor valgt at rette kampagnen særligt mod 

ungdomsafdelingerne i landets sports- og fodboldklubber, så de unge får mulighed for at lære at navigere i  

de mange spil, som de kan møde på nettet, eller som der snakkes om i omklædningsrummene efter træning. 

Vi tror på, at en fælles indsats mellem sportsklubberne, spiludbyderne og behandlerne er den rette vej frem. 

Du kan se mere om kampagnen her: http://www.sportspændingspil.dk 

 
GRATIS PÅRØRENDEOPLÆG I SPISEFORSTYRRELSESAFDELINGEN 

Er du, eller er en du kender, pårørende, til en der lider af en spiseforstyrrelse?  

Så inviterer vi dig til et gratis pårørendeoplæg d. 23. november fra kl. 17.00 til ca. 18.30. 

Alle voksne pårørende er velkomne, uanset behandlingsstatus og behandlingssted.  

Du kan tilmelde dig på: SUS@frederiksberg-centeret.dk inden d. 20. november 

 

GRATIS SAMTALER TIL ALLE LUDOMANIRAMTE PÅRØRENDE 

Ludomani-afdelingen tilbyder alle pårørende til ludomaner, uanset behandlingsstatus og behandlingssted, at 

komme til gratis pårørendesamtaler med en behandler.  

Samtalen vil have fokus på hvad det gør ved dig, at du har en relation til en med et spilleproblem. 

Kontakt os for mere information på 3834 1303 eller skriv til ludo@frederiksberg-centeret.dk 

 
BEHANDLING AF SPISEFORSTYRRELSER 

Frederiksberg Centeret har fornyet sin rammeaftale med Region Hovedstaden, således at patienter i  

regionen, der lider af spiseforstyrrelser, hurtigst muligt kan modtage hjælp og behandling bl.a. i vores regi. 

Vi tilbyder behandling indenfor en uge efter afklarende samtale. 

 
 

Har du behov for information om de forskellige forløb og ydelser, kan du læse mere på www.frederiksberg-centeret.dk.  

http://www.sportsp%C3%A6ndingspil.dk/
http://www.frederiksberg-centeret.dk/

