
Hvad kan ‘Fuld af liv’ kampagnen gøre for, at kommuner 

kan at koble sig på nationale og lokale 

kampagneaktiviteter, der kan bidrage til en sundere 

alkoholkultur blandt unge? 

Temadag om forebyggelsesaktiviteter i kommunen koblet til nationale 
kampagner om tobak og alkohol

Den 26. februar 2018

v/ projektkoordinator Lotte Pålsson og specialkonsulent Anne Friis Krarup 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ‘Fuld af liv’



- Program for præsentation -

5 min. Introduktion til workshoppen og hvorfor er det vigtigt at forebygge et stort 
alkoholforbrug blandt unge?

25 min. Hvad er ‘Fuld af liv’ kampagnen?  Hvordan arbejder vi? Og hvordan ser kampagnens 
årshjul ud for 2018?

25 min. Hvordan kan ‘Fuld af liv’ kampagnen kan blive endnu bedre til at tænke kommuner 
ind i arbejdet for en sundere alkoholkultur – med afsæt i konkrete aktiviteter. 

5 min. Afrunding



Hvorfor er det vigtigt at forebygge et 
stort alkoholforbrug blandt unge? 



Alkoholvaner 
grundlægges i 
ungdommen

Øger risiko for 
ulykker, vold 

og usikker sex 

Uudnyttet 
lærings-

potentiale

Årsag til 10 % 
af sygdoms-
belastningen

Ca. 3.000 
danskere dør 
hvert år som 
følge af deres 

alkoholforbrug

Danskernes 
overforbrug af 
alkohol koster 
samfundet 13 

mia. årligt

Danske unge 
drikker for 

meget og for 
ofte



Hvorfor drikker danske unge? 



Hvor meget alkohol drikker 
unge i Danmark? 



Alkohol-
forbruget er 

faldet inden for 
de seneste par 

år

1 ud af 5 
gymnasieelever 

drikker over 
højrisiko-
grænsen*

8,3 genstande til 
den seneste 

gymnasiefest*

52 % af 15-25-
årige synes, at 
unge på deres 

egen alder 
drikker for 

meget

* Kilde: Ungdomsprofilen 2014. Statens Institut for Folkesundhed





Baggrund

• Alkohol er kræftfremkaldende

• Alkoholvaner grundlægges i ungdommen

• Danske unge er de unge, der drikker mest i 
Europa



Formål

At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde 
og at bidrage til at skabe en sundere 
alkoholkultur blandt unge i Danmark



Mål for 2020

UNGE SKAL STARTE MED AT DRIKKE SENERE
Andelen af 15-årige, der har prøvet at drikke alkohol, skal nedsættes 
med 20 % senest i 2020.

FÆRRE UNGE SKAL DRIKKE SIG FULDE
Andelen af de 16-25-årige, der hver måned drikker fem genstande eller 
mere ved samme lejligheden (binge drinking), skal nedsættes med 20 % 
senest i 2020.

UNGE SKAL DRIKKE MINDRE
Det ugentlige alkoholforbrug for de 16-25-årige skal nedsættes med 20 % 
senest i 2020.



Målgrupper

Sekundære målgrupper

Forældre, journalister, lærere, SSP,  
ungdomsinstitutioner, kommuner, 
organisationer, politikere m.fl.

Primære målgruppe

Unge i alderen 13-25 år



Hvordan arbejder vi?

1) Vi undersøger, hvilke forhold, der har betydning for unges 
alkoholforbrug (sociale og kulturelle normer, holdninger, rammer, 
regler, lovgivning)

2) Vi udvikler forskellige indsatser, som hver især påvirker ét eller flere 
af disse forhold

3) Vi sikrer løbende læring ved at indsatserne bygger på et solidt 
videns- og dokumentationsgrundlag (forskning, præ-test, 
evalueringer og monitoreringer)



Fuld af liv

Forskning

Medie-
kampagner 
og digital 

kommunikati
on

Lokale 
indsatser og 

events

Undervisning Presse

Public affairs

Analyse, 
evaluering 

og 
monitorering



https://www.youtube.com/watch?v=pXkY2ZefA64
https://www.youtube.com/watch?v=pXkY2ZefA64


Årshjul 2018

Marts Dec.April Maj Juni Juli August Okt.Sep. Nov.

”Generationen, 
der ikke levede op 
til 
forventningerne” 





Årshjul 2018 – løbende aktiviteter





Gruppearbejde – øvelse 1 (morgenfester)

‘



Gruppearbejde – øvelse 1 (morgenfester)

‘
1) Vil morgenfestkonceptet være en indsats, 
som var relevant på ungdomsuddannelser i 
jeres kommune? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, 
hvorfor ikke?

2) Hvordan kan vi i ‘Fuld af liv’ kampagnen 
blive endnu bedre til at markedsføre 
morgenfestkonceptet overfor 
uddannelsesinstitutionerne i jeres 
kommune? Og kan I bidrage her til? Og i så 
fald, hvordan? 

3) Hvad kan jeres kommune få ud af at koble 
Jer til aktiviteten? Og i givet fald hvordan?



Gruppearbejde – øvelse 2 (mediekampagne)



Blunderen



Humørsvingeren



Brøleaben



Tigermissen



Dansetrolden



Gruppearbejde – øvelse 2 (mediekampagne)

1)Hvad kan I som kommune få ud af at koble Jer på kampagnen?

2)Hvordan kan I som kommune koble Jer på kampagnen? 

3)Hvad forudsætter det, hvis I som kommune skal koble Jer på 
kampagnen? (materialer, nyhedsbrev, politisk opbakning)

4)Hvordan kan ‘Fuld af liv’ kampagnen blive endnu bedre til at tænke 
kommuner ind i nationale mediekampagner? 





Kontaktinfo

Anne Friis Krarup

annkra@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse

Line Novél

linen@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse

Lotte Pålsson

lottep@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
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