
 

Fakta 

 

FAKTA om danskernes alkoholvaner 

 Sundhedsstyrelsen anslår, at 140.000 danskere er afhængige af alkohol. 
 Ifølge Sundhedsprofilen 2018 overskrider 6,9% af den voksne befolkning Sundhedsstyrelsens 

højrisikogrænser (21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder) i løbet af en uge. 17,6% 

af den voksne befolkning overskrider lavrisikogrænserne (14 genstande om ugen for mænd og 7 
for kvinder) i løbet af en uge. 

 26,7% af den voksne befolkning, at de hver måned drikker fem eller flere genstande ved samme 

lejlighed (såkaldt binge-drinking). Andelen er markant større blandt mænd (35,2%) end blandt 

kvinder (18,4%). 
 13,8 % af befolkningen har et problematisk alkoholforbrug  
 Overforbrug af alkohol koster årligt 13 milliarder kroner i sundhedsudgifter, manglende indtjening, 

sociale ydelser og ulykker (VIVE, 2017). 

 Alkohol er medvirkende årsag til 200 sygdomme. 

FAKTA om alkoholbehandling 

 Kommunal alkoholbehandling indebærer samtaleterapi (enten individuelt eller i grupper) evt. i 

kombination med medicinsk behandling, akut behandling af abstinenser og hjælp til pårørende. 

Behandlingen tilrettelægges i forhold til den enkeltes behov og kan oftest foregå sideløbende 

med, at den drikkende passer sit almindelige liv. 

 Ifølge Sundhedslovens §141 har alle ret til gratis alkoholbehandling indenfor 14 dage.  

 Kommunerne forestår den offentligt finansierede alkoholbehandling. 

 Ifølge Sundhedsdatastyrelsen var omkring 7.650 unikke borgere blev indskrevet i offentligt 

finansieret alkoholbehandling i 2017. 

 Ifølge Sundhedsstyrelsen har mennesker i alkoholbehandling i gennemsnit haft et alkoholproblem 

i 10-12 år, før de søger behandling. 

FAKTA om kampagnen 

 Kampagnen er lavet af Alkohol & Samfund og TrygFonden. 

 Alkohol & Samfund er en interesseorganisation, der kæmper for, at færre bliver syge af alkohol. 

TrygFonden arbejder for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed, og 

støtter projekter inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. 

 Kampagnen henviser til Alkolinjen 80 200 500 og alkolinjen.dk, som er Alkohol & Samfunds 

telefon- og online-rådgivning til borgere med alkoholproblemer og deres pårørende. Alkolinjen 

drives i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og henviser borgere til offentlig alkoholbehandling. 

 I de 63 kommuner, der støtter op om kampagnen, henviser kampagnematerialerne også til 

alkoholbehandlingen i den pågældende kommune. 

 Kampagnefilmen vises på sociale medier, på udvalgte tv-kanaler samt i biografer og på outdoor-

reklamer rundt om i landet.  


