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Øheee hvem sagde du?



Alkohol & Samfund arbejder for at forandre den våde danske 
alkoholkultur.

• Færre skal have alkoholrelaterede skader
• Flere med alkoholproblemer skal have rettidig og 

kvalificeret hjælp

Alkohol & Samfund



Den våde danske alkoholkultur.

Hver dansker over 15 år drikker i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol.

• 860.000 danskere er storforbrugere af alkohol
• 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
• 140.000 er afhængige af alkohol

Alkohol & Samfund



Den våde danske alkoholkultur.

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel der relaterer sig til flere end 
200 sygdomme, ulykker og sociale skader. 
• Ca. 3.000 danskere dør hvert år som følge af deres alkoholforbrug
• 122.000 børn vokser op i familier med alkoholproblemer 
• Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har sammenlagt 

325.000 flere sygefraværsdage om året end andre
• De samfundsmæssige omkostninger forbundet med overforbrug af 

alkohol er minimum 13 mia. kr. om året

Alkohol & Samfund



Alkohol & Samfund

Men hvordan får vi færre skader …?



Alkohol & Samfund

Drikker mindre = færre skader

Pris
Tilgængelighed
Markedsføring
Aldersgrænser
Håndhævelse
Senere alkoholdebut
Alkoholfrie zoner



Alkohol & Samfund

Flere i behandling = færre skader

Informere om muligheder og rammer for behandling
Frontpersonale spørger ind til alkoholproblemer
Anonym rådgivning
Gratis skræddersyet alkoholbehandling
Gratis pårørende terapi



Alkohol & Samfund

Oplysningskampagner



Baggrund for Respekt kampagnen

der kommer for få i alkoholbehandling
… … og de kommer alt for sent



Baggrund for Respekt kampagnen

kun ca. 10 % af dem der har behov for 
behandling, kommer i behandling



Baggrund for Respekt kampagnen

dem der kommer i behandling, har 
typisk haft alvorlige problemer med 

alkohol i 10 – 12 år



Baggrund for Respekt kampagnen

Årsager til få i behandling:

• Tabuet, skyld og skam (fra familie, venner, kollegaer)

• Manglende erkendelse af problem

• Manglende viden om muligheder(behandlingsgaranti)

• Frygt for repressalier (job, dagpenge, hus, forældreret)

• Myter og medier (amerikanske film, alkoholiker …)



Hvordan kan vi få flest i behandling 
via kampagner

?



Vi kan vende budskabet 
på hovedet



I stedet for igen at fortælle: ”du skader dig selv og 
andre med dit druk”

Kan vi fortælle: ”du får respekten tilbage ved at 
gøre noget ved dit problem”



I stedet for at fortælle: ”du er et forfærdeligt 
menneske, når du drikker”

Kan vi fortælle: ”du bliver et fantastisk menneske, 
ved at gå i behandling”



Respekt kampagnen

DET GIVER RESPEKT AT GØRE NOGET
VED DIT ALKOHOLPROBLEM

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Når der kommunikeres til borgerne om alkohol, er det oftest 
med fokus på de negative effekter ved et overforbrug af 
alkohol. Vi vil fokusere på de positive effekter ved at gøre 
noget ved problemet.



Respekt kampagnen

3 ugers national og lokal kampagne

Nationalt: 
TV2, TV2 Fri, TV2 Charlie, TV2 Sport, National Geographic
Channel, TV3 Sport 1, TV3 Sport 2, Berlingske, Bt.dk, Dba.dk

Lokalt:
Plakater, brochure, Go Card, biograf, infoskærme, lokalaviser, 
busreklame, bannere, T-shirts





























Resultater af kampagnen

• Den nationale kampagne blev set af 1.553.324 personer 
i alderen 30-70 år

• Der blev i kampagneperioden bragt artikler om 
kampagnen i mere end 70 forskellige medier

• Kampagnefilmen blev set mere end 150.000
gange online



Resultater af kampagnen

Besøg på kampagne hjemmesiden i perioden 12 – 30 januar (19 dage)

• 80.462 sessioner (4.235 pr. døgn)
• 71.340 brugere (3.755 pr. døgn)



Resultater af kampagnen

6.661 personer gennemførte AUDIT alkoholtesten på kampagne 
hjemmesiden



Resultater af kampagnen

70 kommuner deltog aktivt i kampagneaktiviteter:
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

25 lokalforeninger hos Landsforeningen 
Lænken omdelte kampagnematerialer:
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



Resultater af kampagnen

Ud af 44 adspurgte kommunale alkoholbehandlinger, svarer:

• 25 kommuner har oplevet flere, eller mange flere 
henvendelser i kampagneperioden 

• 19 kommuner har oplevet et uændret antal henvendelser 
i kampagneperioden 

• Ingen kommuner har oplevet færre henvendelser



Resultater af kampagnen

Før kampagnen:
27 % af danskerne ved at de har ret til gratis kommunal 
alkoholbehandling.

Efter kampagnen:
50 % af danskerne ved at de har ret til gratis kommunal 
alkoholbehandling.



Respekt kampagne 2016

Respekt kampagnen kører igen i uge 2, 3 og 4.

Nu også med en national og lokal event: Den store 
respekt indsamling



Giv respekt til dem, der har gjort noget 
ved deres alkoholproblem

Vær med til at hylde dem, der har gjort noget ved deres alkoholproblem. 
De har gjort livet bedre for sig selv, deres nærmeste og for samfundet. 
Vis din støtte på nettet eller ved et af de mange arrangementer rundt om 
i landet. Uanset om du har været tæt på en der drikker eller bare støtter 
sagen, er din tilkendegivelse med til at vise, at det nytter at gøre noget!

HOPE.DK/RESPEKT



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Respekt kampagne 2016



Vær med i Respekt kampagnen 2016

Find borgere fra behandling 
som vil stå frem i medierne 
og fortælle om de gode ting 
de har fået tilbage i livet

2

Book abribus (plakater 
udenfor) og infoskærme til 
uge 2, 3 og 4.

3
Hent gratis kampagne pakke, 
klar til trykkeriet på: 
hope.dk/alkohol/download/

4

Sørg for at I har ressourcer og 
tid afsat til at lave lokale 
aktiviteter i uge 2, 3 og 4.

1



Vær med i Respekt kampagnen 2016

Har du ikke allerede modtaget informativ mail om 
Respekt kampagnen, så send mail til kampagne 
kontoret på: ajo@alkohologsamfund.dk

!
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