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WHO har offentliggjort at computerspilsafhængighed vil indgå i deres nyeste diagnosemanual, 
ICD11. Det betyder, at fagpersoner i stigende grad er i berøring med mennesker, for hvem 
computerspil udgør en reel sundhedsmæssig risiko og belastning. 

For at tilbyde den mest kvalificerede hjælp og støtte til målgruppen kan det være nødvendigt 
med information og viden om hensigtsmæssige interventioner, samt prævalens og 
afhængighedens udtryk.  

Computerspil kan af forskellige årsager medføre en afhængighed, hvor prisen hverken er 
økonomisk ruin eller biologisk forfald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være 
ødelagte forbindelser til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller venner og familie og i 
afhængiges tilfælde som oftest en blanding. Områder som er vitale for menneskers mentale 
sundhed.  

Derfor er det afgørende, at faggrupper klædes på, så de får mulighed for at lave gode, effektive 
og hensigtsmæssige interventioner. Dabeco inviterer til en mini-workshop, hvor læge, Cecilie 
Aalund Federspiel og psykolog, David Madsen vil give indblik i computerspillenes farverige men 
også bekymrende universer.  

Med udgangspunkt i hjernens biologi vil læge, Cecilie Aalund Federspiel give forståelse for, 
hvordan hjernen påvirkes af at spille computerspil og hvornår spillene bliver skadelige for 
udviklingen. Psykolog, David Madsen vil give indblik i hvordan mennesker påvirkes emotionelt og 
socialt ved et overforbrug af computerspil.  

I vil blive introduceret for forskellige spilgenrer og vi vil give indblik i de virkemidler den store 
spilindustri anvender til at fastholde menneskers opmærksomhed og engagement. 

Med inspiration i narrative samtaler og Acceptance and Commitment Therapy, vil I blive 
introduceret til samtaleteknikker der kan anvendes til børn og unge, der er blevet, eller er i risiko 
for at blive, afhængige af computerspil.  

I vil få indblik i, hvordan man taler med forældre eller andre fagpersoner som er i berøring med 
børn eller unge der har et problematisk forbrug af computerspil. Dertil vil alle deltagere modtage 
en pamflet med anbefalinger til et sundt skærmforbrug, som I frit kan benytte i jeres praksis.  

Afslutningsvist vil alle deltagere blive inviteret til refleksion over egen praksis. Denne afsluttende 
del er faciliteret af psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og 
Onlineafhængighed, David Madsen.      



Vi ser frem til at høre fra jer.  


