
 

 
 

FAKTAARK OM UNGE, ALKOHOL OG KRÆFT  
 

Sundhed 
 

Alkohol er relateret til mere end 60 forskellige sygdomme1 

 

WHO har klassificeret alkohol som ’sikkert kræftfremkaldende’2 

 
Alkohol øger risikoen for kræft i mundhulen, svælget, struben, 

spiserøret, leveren, brystet, tyk- og endetarmen3 

 

Risikoen for kræft stiger med mængden af alkohol, der indtages3 

 

Mindst 5 % af alle kræfttilfælde i Danmark er relateret til alkohol5. Det svarer til 1.800 
personer om året 

 
Mere end 4.000 danskere dør hvert år som følge af deres alkohol- 

forbrug (alkoholrelaterede sygdomme og alkoholrelaterede ulykker)6 
 

Unges alkoholforbrug 
 

Danske unge drikker primært for at have det sjovt og for at blive fulde9 
 

De fleste 14-årige har prøvet at drikke en hel genstand, og de 
fleste 15-årige har prøvet at være fulde10 

 
37 % af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den sidste måned – Det 
er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnitlige tal er 17 %4 

 
De senere år er alkoholforbruget faldet blandt danske unge, og 

de unge er ældre, når de begynder at drikke10 
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Unges holdninger til alkohol 
 

Mere end halvdelen af de 15-25-årige synes, at unge  
på deres egen alder drikker for meget (52 %)8 

 
To tredjedele af de 15-25-årige tror, at andre jævnaldrende  

drikker mere end de selv gør (65 %)8 
 

Næsten alle de 15-25-årige synes, at det er ok at sige nej til alkohol til fester (96 %)8 

 

To tredjedele af de 15-25-årige mener ikke, at de har brug for at drikke alkohol  

for at have en god fest (66 %)8 

 
Knap halvdelen af de 15-25-årige synes godt om, hvis deres forældre blander sig i,  

hvor meget alkohol de drikker (44 %)8 

 
 

Hvad har betydning for unges alkoholforbrug? 

Venners forbrug – hvis ens venner drikker meget, er der større sandsynlighed for, at man også 
selv har et højt alkoholforbrug11 

Forældre – unge, hvis forældre har opstillet regler for deres barns alkoholforbrug, er mindre 
tilbøjelige til at drikke meget sammenlignet med unge, som ikke har fået opstillet regler12 

Pris – jo lavere prisen er på alkohol, des højere er forbruget13 

Markedsføring – alkoholreklamer påvirker os til at drikke mere13 

Tilgængelighed – jo nemmere det er at få fat i alkohol, jo højere bliver forbruget13 

Aldersgrænser – jo højere aldersgrænsen for køb af alkohol er, des lavere er forbruget blandt 
unge13 

Debut – jo tidligere man begynder at drikke, jo højere er risikoen for storforbrug og 
alkoholproblemer senere i livet7 
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