
Oplæg til forældremøde om unge og alkohol

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Velkommen.I aften skal vi tale om unge og alkohol, og hvordan I som forældre har indflydelse på jeres barns alkoholvaner.Materialet vi skal bruge i dag er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholindsats ‘Fuld af liv’. I kan finde mere information, tests og quizzer på www.alkoholdning.dk



www.alkoholdning.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Overskrifter som disse møder os tit i medierne. Danske unge drikker meget, og nogle unge begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder. Sammenlignet med vores europæiske naboer, drikker danske unge større mængder alkohol og mere fuldskabsorienteret end andre unge. 



www.alkoholdning.dk

Danske unges forbrug stiger

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Efter en positiv udvikling med et faldende alkoholforbrug blandt unge de seneste årtier, er danske unges alkoholforbrug desværre igen stigende.26% af 15-årige drenge og 18% af 15-årige piger drikker ugentligt. 
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Alkoholdebut

Alder ved alkoholdebut (rapporteret af elever i 9. klasse)

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Figuren viser alderen for 15-åriges alkoholdebut.Den gennemsnitlige alder for alkoholdebut er 14,5 år i Danmark (Sundhedsstyrelsen/ESPAD 2020:39)Siden slutningen af 1990’erne er andelen, som har prøvet at drikke alkohol, faldet markant frem til 2014. De nyeste tal viser, at udviklingen for de 11-13-årige er stagneret, og at der blandt de 15-årige er sket en stigning i andelen, som har prøvet at drikke (Skolebørnsundersøgelsen 2018).Forældre kan spille en væsentlig rolle i forhold til at udskyde unges alkoholdebut.
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Hvorfor er det en god idé at udskyde 
alkoholdebuten?

• Danske unge starter tidligt med at 
drikke i forhold til vores europæiske 
naboer

• Tidlig alkoholdebut øger risikoen for at 
udvikle et stort alkoholforbrug senere i 
livet

• Risikoen for ulykker, uønsket sex, vold, 
konflikter og nedsat indlæringsevne 
stiger med promillen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvorfor er det en god ide at udskyde alkoholdebuten blandt unge?Danske unge starter tidligt med at drikke, har et højt alkoholforbrug og drikker mere orienteret sammenlignet med vores europæiske naboerHvis man starter med at drikke tidligt, er der større risiko for får et stort alkoholforbrug senere i livet, end hvis man havde ventetRisikoen for ulykker, uønsket sex, vold, konflikter, nedsat indlæringsevne m.m. stiger med promillen
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Alkohol og ulykker

• Unge er dårligere end voksne til at lave 
risikovurderinger og udøve selvkontrol med 
alkohol i blodet

• Mere end 1.700 unge i alderen 15-24 år var i 
2018 i kontakt med hospitalet på grund af 
alkohol

• Særligt de 15-17-årige er i kontakt med 
hospital pga. alkoholforgiftning. 

• Hver fjerde teenager har oplevet at komme til 
skade pga. alkohol 

• Hver måned er alkohol skyld i cirka ét 
dødsfald blandt unge.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Unge er dårligere end voksne til at lave risikovurderinger og udøve selvkontrol med alkohol i blodetMere end 1.700 unge i alderen 15-24 år var i 2018 i kontakt med hospitalet på grund af alkoholSærligt de 15-17-årige er i kontakt med hospital pga. alkoholforgiftning. Hver fjerde teenager har oplevet at komme til skade pga. alkohol Hver måned er alkohol skyld i cirka ét dødsfald blandt unge.
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Alkohol og kroppen

• Alkohol er årsag til mere end 60 
forskellige sygdomme og min. 3000 
årlige dødsfald i Danmark

• Alkohol er kræftfremkaldende

• Risikoen for kræft stiger med 
mængden af alkohol der indtages

• Næsten 3% alle kræfttilfælde skyldes 
alkohol

• Hvert år rammes ca. 1.100 personer i 
Danmark af kræft pga. alkohol.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alkohol har en række sundhedsmæssige konsekvenser for kroppen:Alkohol er årsag til mere end 60 forskellige sygdomme Alkohol er skyld i min. 3000 årlige dødsfald i DanmarkAlkohol er kræftfremkaldendeRisikoen for kræft stiger med mængden af alkohol der indtagesNæsten 3 % af alle kræfttilfælde skyldes alkoholHvert år får min. 1100 personer i Danmark kræft pga. alkohol
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Alkohol og unges hjerner

Påvirkning 
af 

balancen
Ulykker IndlæringManglende 

selvkontrol
Risiko-

villighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som forgifter hjernen og opløser fedt. Og da hjernen består af fedt, er det skadeligt at drikke meget alkohol.�Hjernen er ikke færdigudviklet, før man er i starten af 20’erne. Det kan derfor være særligt skadeligt at drikke alkohol, når hjernen stadig er under udvikling. Den del af hjernen, der udvikles sidst, er pandelapperne. De er med til at adskille mennesket fra dyret, og det er her centrene for selvkontrol, risikovurdering, rationel tænkning og sociale færdigheder ligger. Unges hjerner er dårligere rustet end voksnes hjerner til at foretage selvkontrol og risikovurdering. Derfor kommer unge lettere galt af sted, når de indtager alkohol. Samtidig kan det være et problem at lære nye ting, da indlæringscentret bliver påvirket, hvis man har et højt alkoholforbrug.
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Video

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Læge og hjerneforsker Troels Kjær fortæller i videoen om, hvordan alkohol påvirker kroppen og hjernen hos unge Vælg fuldskærmsvisningKlik på videoen på slidenVideoen vil afspilles via youtube i webbrowserInternetforbindelse kræveshttp://www.youtube.com/watch?v=0tFerQ0dSPs 

http://www.youtube.com/watch?v=0tFerQ0dSPs


Sociale overdrivelser

• Mange unge tror, at andre unge drikker mere og tidligere, end de egentlig gør

• Faktum er, at flertallet af unge ikke drikker over lavrisiko-genstandsgrænserne 
(hhv. 7 og 14 ugentlige genstande for kvinder og mænd)

• Sociale overdrivelser om alkohol og fester kan føre til et øget alkoholforbrug, 
fordi man som ung gerne vil passe ind i ens billede af, hvad de andre gør

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mange unge, at deres jævnaldrende drikker langt mere end de egentlig gør. Dette er en såkaldt social overdrivelse.Sociale overdrivelse er uhensigtsmæssige i alkoholsammenhæng, da vi ved, at unge pejler efter, hvad de tror andre gør. Det vil altså sige, at hvis unge tror, at andre unge drikker mere end det egentlig er tilfældet, så kan de begynde at drikker mere, end de ellers ville have gjort – ganske enkelt for at være på niveau med vennerne.Som forælder er det derfor en god idé at italesætte eventuelle misforståelser om, hvor meget andre drikker – og om de andre overhovedet drikker. Derudover kan fælles regler på klasseniveau kan være med til at forebyggelse sociale overdrivelser og gruppepres. (Skabelon til en fælles alkoholaftale på klasseniveau kan findes på www.alkoholdning.dk)
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Forældres indflydelse

• Forældre er rollemodeller for deres børn ift. 
alkohol

• Unge navigerer efter den alkoholkultur, som de 
møder derhjemme og de rammer, som forældre 
opstiller

• Unge lytter mere til deres forældre, end man 
lige tror

• Kun 13 % af hjemmeboende 15-25-årige synes 
dårligt om, at deres forældre blander sig i deres 
alkoholvaner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forældre er rollemodeller for deres børn ift. alkoholUnge navigerer efter den alkoholkultur, som de møder derhjemme og de rammer, som forældre opstillerUnge lytter mere til deres forældre, end man lige trorKun 13 % af hjemmeboende 15-25-årige synes dårligt om, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner
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Hvad har betydning?
• Unge trives bedst med tydelige rammer 

udstukket fra forældrenes side

• Unge, der har aftaler med deres forældre om 
alkohol, drikker mindre end unge, som ikke 
har aftaler med deres forældre om alkohol

• Unge, hvis forældre har et højt alkoholforbrug 
og er synligt fulde foran deres børn risikerer at 
påvirke deres børns alkoholforbrug i en 
negativ retning

• Jo lettere tilgængeligheden til alkohol er for 
unge, jo større er risikoen for at normalisere 
og udvikle et stort alkoholforbrug – undgå 
derfor at servere alkohol for unge

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Unge trives bedst med tydelige rammer udstukket fra forældrenes sideUnge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre end unge, som ikke har aftaler med deres forældre om alkoholUnge, hvis forældre har et højt alkoholforbrug og er synligt fulde foran deres børn risikerer at påvirke deres børns alkoholforbrug i en negativ retningJo lettere tilgængeligheden til alkohol er for unge, jo større er risikoen for at normalisere og udvikle et stort alkoholforbrug – undgå derfor at servere alkohol for unge



Overholder unge aftalerne?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Flere end 8 ud af 10 hjemmeboende 15-25-årige – der har aftaler om alkohol med deres forældre – overholder aftalerne mindst nogle gange. De fleste overholder dem endda for det meste eller altid (65 %).Kun 16 % overholder sjældent eller aldrig aftalerne  Det er et positivt budskab. Som forælder kan man godt føle, at det hele preller af. Men selvom aftalerne måske ikke bliver overholdt til mindste detalje, så betyder de noget. Så kan det være barnet drikker 6 øl i stedet for 4, men ikke 8 øl, som det måske ellers havde gjort.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udover forældre, så er der en række ting, som har betydning for unges alkoholforbrug, herunder:Hvor tidligt man starter med at drikkeAlkoholreklamerDen lave pris på alkoholTilgængeligheden af alkoholHvor meget ens venner drikker
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Hvad kan man gøre som 
forælder?
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Afklar hvad din holdning 
er til dit barns forhold til 

alkohol

- Hvornår synes du, at er 
det er ok, at dit barn 
begynder at drikke?

- Hvor meget må han/hun 
drikke, og i hvilke 

situationer?

Når du selv er afklaret om 
din holdning, er det 

lettere at give klare svar

Test din holdning på 
www.alkoholdning.dk

Tal med dit barn og 
oprethold en løbende dialog 

om alkohol 

- Hvilke erfaringer har dit 
barn med alkohol?

- Hvad er dine 
forventninger til, hvornår 

han/hun begynder at 
drikke og hvor meget?

Jo tydeligere du er i dine 
holdninger og forventninger 
til barnet – jo lettere er det 

for barnet at leve op til

Spørg ind og lyt til dit barns 
forventninger og ønsker ift. 

alkohol, fester og 
hjemkomsttider og lav 

aftaler i fællesskab

Lav en fælles alkoholaftale i 
klassen - Hvis alle i klassen 

har de samme aftaler, er der 
mindre risiko for 

gruppepres

Unge, som har aftaler med 
deres forældre om alkohol, 
drikker mindre, end unge, 
der ikke har aftaler med 

deres forældre om alkohol

http://www.fuldafliv.dk/


Se mere på 
www.alkoholdning.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis I vil vide mere, så tjek alkoholdning.dk!På www.alkoholdning.dk kan I få mere viden om unge og alkohol, samt teste hvor afklarede I er og få hjælp til at tage stilling, hvis I ikke er helt sikre i jeres sag.

http://www.alkoholdning.dk/


Se mere på 
www.alkoholdning.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På alkoholdning.dk kan I teste jeres viden om unge og alkohol, se hvordan I holdningsmæssigt ligger ift. andre forældre med børn på samme alder og spille ‘den virtuelle teenager’ og se, om I står klar med de rigtige svar, når den virtuelle teenager skal til fest. 

http://www.alkoholdning.dk/
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Spørgsmål? 
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