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Hvorfor drikker vi 
så meget i 
Danmark?



Unge og alkohol



95%

5%

Drikker alkohol

Drikker ikke alkohol

Hvor mange % af den voksne befolkning over 15 år drikker alkohol?

WHO: Global status report on alcohol 2014

Alle andre gør det



Gode rammer

• Liberal alkoholkultur

-let tilgængeligt

-Lav aldersgrænse for køb af alkohol

-Lav pris



Tradition



Nord: Fuldskabsorienteret

Syd: Hyppigt

Integration fra to kulturer

Alkoholkulturer







Binge-drinking

Vi drikker meget på en gang!

38% har drukket 6 eller flere 
genstande ved samme lejlighed 
mindst en gang månedligt indenfor 
det seneste år.



Pinlig ædru?



Den enkeltes ansvar



Kan man ændre 
en kultur?



Kultur

• Sådan er det bare…

• Sådan har vi altid gjort…

• Hvorfor skulle det nu være et problem?…



Hænger sport og alkohol sammen?

Er det ungdomsuddannelsernes opgave at holde 
drukfester for deres elever?

Skal ældre have lov at drikke sig selv ihjel?



I en gennemsnits kommune

med 59.000 borgere, hvoraf 48.000 indbyggere er 16 år eller 
derover, vil der være:

8.775
borgere over 16 år, der er storforbrugere af alkohol
(drikker over højrisikogrænsen for alkohol)

1.400
borgere over 16 år, der har alkoholafhængighed. Langt de
fleste borgere med alkoholafhængighed kan ikke slippe
afhængigheden uden alkoholbehandling

1.250
børn, der lever med en forælder, hvis alkoholforbrug kan
reducere omsorgsevnen i større eller mindre omfang.



Kultur er ikke statisk



Hvor kan man som kommune sætte 
ind?

Rammer:

-Alkoholpolitik på arbejdspladser og 
institutioner

-Ansvarlig udskænkning 

-Mindske antallet af alkoholbevillinger

-Kommunen etablerer dialog håndhævelse af 
aldersgrænser for køb af alkohol.



Danskernes holdninger til forebyggelse



Momentum for de unge

• 53 pct. af danskerne synes, det er en 
god ide at indføre en lov om, at unge 
skal være 18 år, før de kan købe 
alkohol på ungdomsuddannelserne, 
f.eks. når der er fredagsbar.

• 41 pct. er indstillet på helt at forbyde 
udskænkning af alkohol på 
ungdomsuddannelserne.



Dyrehaven 2016



Skader på andre





Skål…

Og god arbejdslyst!


