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Faktaark – Styrket alkoholbehandling
I Danmark vokser mange børn og unge op i hjem, der er belastet af alkohol. Det skønnes, at ca. 122.000
børn mellem 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer. I alt vurderer 632.000 voksne danskere, at
de er vokset op i familier med alkoholproblemer.
Regeringen vil hjælpe familier med alkoholproblemer. Regeringen vil derfor styrke den familieorienterede
alkoholbehandling for at reducere eller helt undgå de skader, som blandt andet børn i familier med
alkoholproblemer er i fare for at udvikle. På det tidspunkt er indsatsen meget omkostningstung og omfatter
ofte en indsats i flere sektorer.
Der er gode grunde til at yde en indsats over for den samlede familie som led i alkoholbehandlingen. Når
familien bliver inddraget i behandlingen, øger det effekten af den alkoholafhængiges behandling samtidig
med, at det øger sandsynligheden for, at den alkoholafhængige søger behandling.
Samtidigt er der behov for at støtte kommunerne i at udvikle en ensartet høj kvalitet i ydelsen baseret på
veldokumenteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommunerne.
Der afsættes midler til, at kommunerne kan yde kvalificeret alkoholbehandling herunder familieorienteret
behandling af borgere med et skadeligt eller afhængigt alkoholforbrug. En behandling der omfatter
pårørende og børn.
Regeringen vil afsætte 112 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at styrke alkoholbehandlingen
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860.000 danskere er storforbrugere af alkohol (drikker over de anbefalede
maksimumgenstandsgrænser).
585.000 har et skadeligt forbrug.
140.000 er afhængige af alkohol.
Ca. hver tredje, der vokser op i en familie med alkoholproblemer, udvikler selv et alkoholmisbrug.
Hvis mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene:
o 3 gange større risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling
o 3 gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet
o 2,5 gange større risiko for at udføre et selvmordsforsøg

Tabel 1. Antal danskere vokset op i hjem med alkoholproblemer
Aldersgruppe

Antal opvokset med
alkoholproblemer

Antal i den danske
befolkning

Pct.

0-18 år

122.000

1.280.823

9,5

19-35 år

181.000

1.133.976

15,9

19+ år

510.000

4.194.968

12,2

Total

632.000

5.475.791

11,5

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2008: Voksnes alkoholvaner.

