Kriterier for ansøgning om midler til behandling af
ludomani 2019 og 2020
Som følge af aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani (af 2. november 2017) er
der i 2019 afsat 37,4 mio. kr. og i 2020 er der afsat 34,9 mio. kr. til forebyggelse og
behandling af ludomani i regi af Sundheds- og Ældreministeriet. Udmøntning af puljen er
med forbehold for finanslovens vedtagelse.
For så vidt angår midlerne målrettet behandling, er formålet at sikre behandlingsmulighed
og -tilbud til ludomaner.
Midlerne kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan påtage sig denne opgave.
Der ydes således tilskud til behandling af ludomaner.
Effektmåling og anvendelse af data herfra i det løbende arbejde
Ministeriet har i 2018 fået gennemført ”Evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani (2015-2017)”. På baggrund af evalueringen lægges der
vægt på, at effekten af behandlingsaktiviteter måles på validerede skalaer, som er egnede
til formålet, således at effekten af behandlingen systematisk dokumenteres. Ligeledes
lægges der vægt på, at institutionerne anvender sine aggregerede data om effekten af en
given behandlingsaktivitet i institutionens løbende arbejde, herunder ift. evt. at tilpasse en
indsats, så der opnås bedst mulig effekt af fremtidige indsatser. Evalueringen kan tilgås via
https://sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Evaluerings-rapport-ludomani-2015-2017/Evaluering-ludomani-2015-2017.pdf.
Tilgængelighed
Derudover lægges vægt på, at institutionerne gør sig overvejelser om tilbuddenes tilgængelighed, herunder den geografiske dækning, så flest muligt har adgang til behandling af
ludomani i hele landet.
Metode og tilbud
Ved fordeling af midlerne vil der især blive lagt vægt på behandling som følger
anbefalingerne i rapporten ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani” og
behandling i form af samtaler, samtaleforløb, kursusforløb og behandlingsopfølgning for
ludomaner og deres pårørende. I tilknytning hertil vil der endvidere blive lagt vægt på
rådgivning og vejledning af ludomaner og deres pårørende samt at behandlingsstedet har
en tværfaglig tilgang i behandlingen. Ved fordelingen lægges der videre vægt på, at
behandlingsstedet har dokumenteret erfaring med behandlingen og patientgruppen
gennem et vist patientvolumen, og at behandlingsstedet kan dokumentere effekten af de
anvendte behandlingsmetoder.
Rapporten kan tilgås for eksempel via følgende link:
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2016/Juni/~/media/Filer%20%20dokumenter/Ludomani-forskningsprojekt/Effekten-af-behandlingsmetoder-inde-forludomani.ashx.
Anvendelse af viden og langsigtede mål
Det indgår ligeledes i vurderingen af ansøgningerne, om erfaringer fra store
forskningsprojekter bliver inddraget i tilrettelæggelsen af behandlingen i det omfang, at
disse er relevante for behandlingstilbuddet. Ved vurderingen vil endvidere indgå, om

behandlingsstedet har langsigtede mål med deres behandlingsprogrammer med
kontinuerlig evaluering og videreudvikling baseret på tidligere erfaringer.
Ansøgning skal indsendes med elektronisk post til sum@sum.dk. Ansøgninger bedes
mærket ”Ludomanipulje 2019 [og/eller 2020] og behandling”.
Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar 2019.
Ansøgningen skal udformes i overensstemmelse med ”Sundheds- og Ældreministeriets
ansøgningsskema om støtte til behandling af ludomaner i 2019 og 2020”, der kan hentes
her på siden. For at komme i betragtning til fordeling af midlerne til behandling af
ludomani skal en privat behandlingsinstitution opfylde følgende kriterier:
a) Behandlingsstedet skal have en velbeskrevet metodisk behandlingsmodel.
b) Der skal være ansat tværfagligt og faguddannet personale (sundhedsfagligt, herunder psykologer, og socialfagligt).
c) Der skal løbende foregå faglig efteruddannelse af personalet.
d) Der skal foretages effektmåling af behandlingsaktiviteterne på en valideret skala
og data herfra skal anvendes i institutionens løbende arbejde.
e) Der skal foretages en årlig evaluering og status af behandlingen.
f) Der skal være åbenhed og offentlig indsigt i, hvor mange personer der behandles
på behandlingsstedet.
g) Der skal være et offentligt tilgængeligt regnskab.
h) For selvejende institutioner skal der være offentlig repræsentation i bestyrelsen.
i) Der bør sikres nem tilgængelighed til behandlingsmulighederne i hele landet.

Indkomne ansøgninger vil undergå en sundhedsfaglig vurdering i Sundhedsstyrelsen. På
baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige vurdering træffer ministeriet endelig afgørelse om
bevilling.
Tilskuddene udbetales i månedlige rater. Regnskabs- og revisionsinstrukser udsendes
samtidig med bevillingsskrivelse. Regnskab aflægges til Sundheds- og Ældreministeriet.
Ansøgningens budget skal udarbejdes i det medfølgende budgetskema. Budgettet skal
udarbejdes detaljeret: Der skal indgå timetal og timesatser vedr. alle budgetlagte
lønudgifter og antal og pris. pr. stk. vedr. alle driftsudgifter.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Alberte Rodskjer på tlf. nr.: 72 26 94 64,
eller pr. e-mail: albr@sum.dk. Oplysninger vedr. økonomi kan fås ved henvendelse til
Kasper Dahl på tlf. nr.: 72 26 94 54 eller pr. e-mail: kda@sum.dk.
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