Hvad betyder alkohol for dig?
Dine alkoholvaner betyder meget
for stort set alle sider af dit liv:
helbred, job, familieliv, venskaber
og økonomi. Men alkoholvaner er
tit noget, man ikke tænker over.
Her i pjecen kan du se, hvad alkohol
kan betyde for dig, din sundhed og
din hverdag.
Test dig selv og få råd om, hvordan
du kan få sundere alkoholvaner.
Selv en mindre ændring af de daglige alkoholvaner kan få betydning
for din sundhed, din familie og din
arbejdsindsats.
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Test dine alkoholvaner
Mange tror, at man kun tager skade af alkohol, hvis man er afhængig
– eller at det tager mange år, før alkohol påvirker ens liv. Men i virkeligheden skal der ikke så meget til.
Alkohol er vanedannede. Jo oftere vi drikker, jo mere bliver alkohol en
vane, der går ud over familien, arbejdet eller helbredet.
TEST

Testresultat
– på alle spørgsmål:
a = 4 point Har du en samlet score
b = 3 point på 5 point eller derover,
kan det tyde på, at du
c = 2 point har risikable alkoholvaner
d = 1 point og kan få det bedre ved
e = 0 point at drikke mindre.

1. Hvor tit drikker du øl,
vin eller spiritus?
a 4 gange om ugen eller mere
b 2-3 gange om ugen
c 2-4 gange om måneden
d Højst én gang om måneden
e Aldrig
2. Hvor mange genstande
drikker du typisk, når du
drikker noget?
a 10 genstande eller mere
b 7-9 genstande
c 5-6 genstande
d 3-4 genstande
e 1-2 genstande

Hvad er 1 genstand?
1 genstand er 12 g ren alkohol.
Det svarer til fx:
• 1 alm. øl
• 1 lille glas vin
• 1 glas hedvin
(i hedvins-glas)
• 4 cl spiritus

3. Hvor tit drikker du 5
genstande eller mere ved
samme lejlighed?
a Dagligt eller næsten dagligt
b Ugentligt
c Månedligt
d Sjældent
e Aldrig

En guldøl eller stærkere øl kan
indeholde op til 2 genstande.
En flaske vin (75 cl) indeholder
6-8 genstande.
En flaske spiritus (70 cl)
indeholder 18-20 genstande.
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Og hvad er der så galt med lidt alkohol?

• Alkohol kan bidrage til mindst 60 forskellige
sygdomme.
• Alkohol påvirker stort set alle kroppens organer,
bl.a. din hjerne.
• Alkohol er et kræftfremkaldende stof.
• Alkohol er et organisk opløsningsmiddel.
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På KORT SIGT
kan alkohol føre til:

På LANGT SIGT
kan alkohol føre til:

1 at du er træt og mangler energi
og overskud
1 at du er irritabel
1 at du bliver angst, urolig eller
nervøs
1 at du bliver deprimeret
1 at du har nedsat potens
1 at du bliver overvægtig og har
svært ved at tabe dig
1 at dit blodtryk stiger
1 at du kan få hjerterytmeforstyrrelser, hvis du drikker
meget på en gang
1 at du kan tåle mere alkohol
uden at blive påvirket og derfor
nemt drikker mere
1 at du skader dit foster, hvis du
er gravid.

1 kræft i mund og svælg,
spiserørskræft, strubekræft,
leverkræft, brystkræft for
kvinder og endetarmskræft
for mænd
1 afhængighed
1 psykiske sygdomme
1 hjerteproblemer
1 type 2-diabetes
1 hjerneblødning
1 epilepsi
1 demens
1 nedsat potens og sædkvalitet
1 leversygdomme
1 bughulesygdomme
1 mavekatar og maveblødning
1 knogleskørhed.

Sociale konsekvenser kan være:
1 at du ikke præsterer det, du
plejer på arbejdet
1 at har mindre overskud til at
varetage dine forælderopgaver
1 at du har svært ved at falde i
søvn eller sover dårligt
1 at du har større risiko for uheld
i bil eller på cykel
1 at du ofte har konflikter med
venner eller familie.

Har du nogen af disse problemer
eller sygdomme?
Drikker du mere end 7/14
genstande om ugen?
Så er det en god idé at sætte
forbruget ned, da det kan hænge
sammen med alkohol.
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Det gode er

MEGET LILLE FORBRUG

• at de fleste mennesker godt
kan tåle at drikke lidt, uden
at det behøver at gå ud over
helbredet
• at du kan lave om på dine
alkoholvaner, så de bliver
sundere – uden at det er
uoverkommeligt.
•

•

Nogle mennesker bør kun
drikke meget lidt.
Det gælder:
• mennesker, der tager
medicin
• mennesker, der er i nær
familie med nogen, der
er afhængig af alkohol.

Som mand har du kun en
lille risiko for at blive syg pga.
alkohol, hvis du drikker
14 genstande om ugen eller
mindre.
Som kvinde har du kun en
lille risiko for at blive syg pga.
alkohol, hvis du drikker
7 genstande om ugen eller
mindre.

Hvis man har alkoholafhængige i den nærmeste familie,
har man en øget risiko for
selv at udvikle afhængighed.
0-FORBRUG
Nogle mennesker anbefales
helt at undgå alkohol.

Det er særlig skadeligt at drikke
flere genstande på en gang, så du
skal fordele genstandene hen over
flere dage.

Det gælder:
• gravide og ammende
kvinder
• mennesker, der tidligere
har været afhængige af
alkohol.

Stop før 5 genstande ved samme
lejlighed, fx ved en fest.
Vær opmærksom på, at du med
alderen tåler alkohol dårligere.
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Hvis du tager medicin
– så tal med lægen, om du kan tåle
alkohol. Medicin og alkohol kan være
en farlig ‘cocktail’.
Alkohol kan fx forværre bivirkningerne ved medicin mod depression,
antipsykotisk medicin, sovemedicin,
ADHD-medicin og generelt medicin,
der påvirker centralnervesystemet.
Der kan være bivirkninger ved
kombinationen af:
• alkohol + smertestillende medicin,
• alkohol + antihistaminer
• alkohol + antibiotika,
fx Metronidasol, der kan give
antabuseffekter.
I værste fald kan det være livsfarligt at
drikke alkohol samtidig med, at man
bruger blodfortyndende medicin.
Alkohol modvirker desuden effekten af
mavesårsmedicin og medicin mod for
højt blodtryk.
For diabetikere kan mere end et par
genstande medføre fald i blodsukkeret.
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Tæl dine genstande

Dag

Prøv at tænke tilbage på den
seneste uge - eller brug skemaet
til at skrive ned, hvor meget du
drikker i næste uge.

Mandag

Hvis du nogen dage fik mere, end
du havde planlagt, så læg mærke til,
hvad der skete.

Torsdag

Tirsdag
Onsdag

Fredag
Lørdag

• Var du alene eller sammen med
bestemte mennesker, som selv
drikker tit?
• Var du stresset, træt eller ked af
det – eller glad og i festligt lag?
• Hvad kunne du have gjort i
stedet for at drikke?

Søndag
I alt
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Antal genstande

Vidste du det?
1. Intet alkoholforbrug er risikofrit
for dit helbred
2. Drik ikke alkohol for din
sundheds skyld
3. Du har lav risiko for at blive
syg på grund af alkohol, hvis du
drikker under 7/14 genstande
om ugen
4. Du har høj risiko for at blive
syg på grund af alkohol, hvis du
drikker over 14/21 genstande
om ugen
5. Stop før 5 genstande ved
samme lejlighed
6. Er du gravid – undgå alkohol.
Prøver du at blive gravid
– undgå alkohol for en sikkerheds skyld
7. Er du ældre – vær forsigtig
med alkohol
Sundhedsstyrelsens udmeldinger
om alkohol
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Tid til at lave om?
Du kan forholdsvis let ændre
dine vaner, hvis dit alkoholforbrug
kun ligger lige over genstandsgrænserne. Og du kan sandsynligvis gøre
det på egen hånd.

Du vil have gavn af at sætte alkoholforbruget ned, hvis du som
mand drikker mere end 14 genstande om ugen og som kvinde
drikker mere end 7 genstande om
ugen.

Er dit alkoholforbrug en del højere,
vil du måske have brug for hjælp,
se også side 12.

Det samme gælder, hvis du ofte
drikker mere end 5 genstande på
én gang.

FIND NOGET ANDET GODT AT DRIKKE
I stedet for alkohol kan man
drikke mange andre ting, som
måske endda passer bedre til
situationen, og som gør livet til
en nydelse, uden at nydelsen
giver problemer.

Andre forslag:
• Kaffe eller te
• Vand eller dansk vand
• Kakao
• Frugt- eller grøntsagsjuice
• Smoothies eller milkshakes

Prøv alkoholfri eller alkoholreduceret øl eller vin.

Eller prøv en alkoholfri drink …

Der findes alkoholreduceret vin
på fx 5 %, som har fået gode
anmeldelser.

På hjemmesiden:
www.sikkertrafik.dk/drinks
– kan du finde lækre opskrifter.
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Sådan kan du ændre vaner
3. Start nye vaner
• Drik ikke alkohol hver dag –
men kun hver anden dag eller
kun i weekenden.
• Drik noget andet – fx alkoholfri
vin eller øl, smoothies, juice
eller kaffe.
• Drop de ligegyldige genstande,
som du sagtens kan undvære.
• Bestil mindre mængder, når du
er ude – fx en lille øl i stedet
for en stor og alkohol med
færre procenter.
• Frist ikke dig selv. Køb én flaske
ad gangen.
• Drop alkoholen og gør noget
andet – gå en tur eller snak
med en ven.
• Drop alkoholen et stykke tid
– se hvor mange dage, du kan
undvære alkohol.
• Sig “Nej tak”.

Her er tips, tricks og gode råd til,
hvordan du kan nedsætte dit
alkoholforbrug.
1. Overvej
• Skriv en liste med dine grunde
til at drikke mindre.
• Tænk over, hvornår det er nemt
at droppe alkoholen, og hvornår det er svært.
• Beslut dig for, hvordan dine
alkoholvaner skal være: Hvor
mange genstande om ugen?
Hvornår?
2. Forbered dig
• Fortæl dine nærmeste om dine
nye mål for alkoholvaner. Det
hjælper dig med at holde fast.
• Planlæg, hvornår du drikker og
hvornår ikke.
• Hav kun alkohol derhjemme,
når du har planlagt at drikke
det.
• Begynd at drikke alkohol med
færre procenter – drik vand til
hver genstand.
• Vælg en bestemt dag, hvor
du vil begynde at lægge dine
alkoholvaner om.
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Er alkohol et problem for dig?
Er du i tvivl, om du selv eller én i
din familie drikker for meget
– eller er ved at blive afhængig?

Hvis du kan ‘sætte hak’ ved til
nogen af disse spørgsmål, er dit
forbrug så stort, at du bør tale
med andre om det.

Spørgsmål til afklaring:
1 Har du prøvet at holde op med
at drikke – fx i en uges tid –
uden at det lykkedes?
1 Har du været ude for, at andre
har brokket sig over, at du
drikker for meget?
1 Har du glemt aftaler med
børn eller andre, fordi du har
drukket?
1 Vil du hellere sidde med en øl
eller et glas vin end at foretage
dig noget sammen med
familien?
1 Skal du drikke mere end
tidligere for at blive påvirket?
1 Bliver du ofte fuld til fester, selv
om du ikke ville drikke alkohol?
1 Finder du tit en undskyldning
for at drikke?
1 Prøver du nogle gange at skjule,
at du tager en øl eller et glas vin?
1 Har du haft sygedage på grund
af tømmermænd?
1 Drikker du nogle gange så
meget, at du har svært ved at
huske, hvad der skete?
1 Har du været ude for uheld,
fordi du havde drukket for
meget?

Du kan fx starte med at tale
med din familie. Familien bliver
belastet, hvis alkohol fylder
for meget. Familien vil derfor
hurtigt lægge mærke til det, hvis
alkoholforbruget bliver så stort,
at det går ud over det, man har
sammen i familien.
Du kan også tale med din læge
eller en anden professionel om
alkohol og helbred.

FÅ HJÆLP
Hope Linjen
Telefon 80 33 06 10
– alle hverdage
Ring kl. 12-15 og få adresse
på et behandlingssted i dit
område.
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SKADER SOM FØLGE AF ET STORT ALKOHOLFORBRUG

Psyke: alkoholpsykose, demens, epilepsi og hjerneblødning
Centralnervesystem: søvnproblemer, forgiftning, abstinenser,
kramper, delirium tremens
Kræft i mund, svælg og strube
Katar, blødning, åreknuder og kræft i spiserøret
Lungebetændelse, tuberkulose,
forhøjet blodtryk, hjertesygdomme
Brystkræft hos kvinder, vækst af bryster hos mænd
Fedtlever, leverbetændelse, skrumpelever, kræft i leveren,
mavekatar og maveblødning, væske i bughulen,
betændelse og kræft i bugspytkirtlen, diabetes
Knogleskørhed og knoglebrud
Menstruationsforstyrrelse, nedsat frugtbarhed
og fosterskader hos kvinder
Nedsat potens og sædkvalitet hos mænd
Nerveskader, svækkelse af muskler

Fordele ved at holde op med at drikke
Har du fået en eller flere af disse skader, vil du
opleve en bedring af din tilstand i løbet af kort tid,
hvis du holder op med at drikke.
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Hold fast i de nye vaner

HER KAN DU FÅ HJÆLP

– hvis du nedsætter dit alkoholforbrug.

Ring til Hope Linjen på
telefon 80 33 06 10
– alle hverdage.
• Ring kl. 12-15 og få
adresse på et behandlingssted i dit område.

Skulle du falde i og komme til at
drikke mere, end du havde sat dig
for, så tænk over, hvorfor det gik
galt: Hvordan var situationen – og
hvad hindrede dig i at holde fast i
dit mål?

Du kan også henvende dig
til:
• din praktiserende læge
• alkoholrådgivningen i
kommunen
• sundhedscentret,
hvis det findes i din
kommune.

Find ud af, hvordan du kan undgå
de ‘fristelser’, der gør det svært at
holde alkoholforbruget nede. Køb
fx kun alkohol i små portioner,
og kun på de dage, hvor det skal
bruges.

Din kommune har et gratis,
anonymt og kvalificeret
rådgivnings- og behandlingstilbud. Der er rådgivningstilbud til de, der har et
lettere overforbrug og
behandlingstilbud til de,
der er blevet afhængige.
Brug disse tilbud. Din familie
kan også deltage.

Prøv igen. Tit skal man prøve at
ændre vaner mange gange, før det
lykkes. Men for hver gang man
prøver, bliver det lidt lettere.
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