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• Alkoholmisbrug – nogle basale spørgsmål
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• Markant stigmatisering og lav status i diagnosehierakiet

• Omfanget er både en global og en national udfordring

• Alkohol og psykiske symptomer, forekomst og afstandtagen

• Hårde odds for forebyggelse?

• EN AF OS:  lille aktuel survey fra september 2018

• Forebyggelse og behandling – plads til mange forbedringer

• Øvelse til refleksion: At erkende eget udgangspunkt

• Referencer



Vision

Gøre livet bedre for alle ved 

at fremme inklusion 

og 

bekæmpe diskrimination 

forbundet med psykiske 

lidelser. 



Hvem står bag?

Mandat:
Fokus på holdningsbearbejdning og vidensformidling som led i afstigmatisering

Ikke mandat til:
Kritik af struktur, tilbud og finansiering af tilbud til personer med psykiske lidelser

1. fase: 2011-2015
2. fase: 2016-2020



Her finder du os

www.en-af-os.dk

Elektronisk 
nyhedsbrev 
til aktive og 
involverede i EN 
AF OS

EN AF OS-panel:
Elektroniske 
surveys
Ca. 2000 
medlemmer med 
egne erfaringer 
med psykiske 
lidelser

Twitter, Instagram og Spotify

Find værktøjskasser her



Alkoholmisbrug – et årgammelt problem i psykiatrien

Bekiendtgiørelse fra1803
Det er fornummet, at Brændevinsdrik i St.Hans Hospital 
har forvoldet adskillige Uordener, og da der i Hospitalet 
til alle Tider ere Patienter og andre, for hvilke 
Brændevin er skadelig, saa har Direktionen allerede for 
nogen Tid siden fundet det nødvendigt at forbyde 
Udsalg af Brændevin paa Hospitalet.
Dette forbud igientages, og derom bekiendtgiøres
endvidere saaledes:
Dersom nogen af Patienterne, eller Lemmerne, 
nogensinde findes drukken i Hospitalet og et saaledes
fornemmes, at den har vidst at tilsnige sig paa en 
tilstaar, af hvem og hvorledes den har faaet Brændevin.



OBS: Hønen eller ægget?
• Stereotype billeder kan blokere for åbenhed på grund af angsten for at blive associeret med ”manden på 

bænken”, manglende viljestyrke, skidt karakter – og dermed for paratheden til at søge hjælp, selv når 
problemet er åbenlyst for omverdenen. ”Ingen skal blande sig – jeg er ikke tosset og jeg kan sagtens styre 
mit forbrug af alkohol.”

• Er det OK at selvmedicinere sig med alkohol, når man ikke kan udholde ensomheden, usikkerheden eller 
symptomerne på psykisk lidelser?

• Er det OK at se ned på personer med misbrugsproblemer og dobbeltdiagnoser?

• Er det OK at betragte et (alkohol)misbrug som selvforskyldt?

• Er forebyggelsen mulig med den lette adgang til prisbillig alkohol, som præger billedet i Danmark?

• Er det lettere at hjælpe personer, hvor kaos helt åbenlyst råder – eller de personer/familier, der gør meget 
for at holde facaden – men hvor børnene f.eks. går til andre voksne med problemet (f.eks. skolelærere, 
sportstrænere)?

• Er det muligt at hjælpe de medlemmer af familien, som er ”medafhængige” og som hele tiden indretter 
hverdagen på at skabe rutiner, der medvirker til skjule problemet for omverdenen – også for at mindske 
risikoen for at blive udsat for hån, vrede og aggression/vold?



Øvelse om erfaring

Marker ved (ærlig) håndsoprækning på følgende spørgsmål:
➢Hvor mange af jer, har haft erfaring med at italesætte et alkoholmisbrug overfor en 

borger – med eller uden psykisk sygdom?

➢Hvor mange af jer har oplevet at have kolleger, som havde et alkoholproblem?

➢Hvor mange af jer har oplevet, at have en kollega, som både havde en psykisk lidelser og 
et alkoholproblem?

➢Hvor mange af jer, har erfaring med direkte at italesætte problemet overfor kollegaen?

➢Hvor mange af jer, har erfaring med at I er gået til en tillidsrepræsentant eller leder mhp 
at de reagerer overfor kollegaen



Markant stigmatisering

Personer med alkoholproblemer er særlig udsat for stigmatisering – og det bliver 
kun værre, hvis personen også har en psykisk sygdom, hvilket oplagt kan bidrage til 
at det er vanskeligt at tage alkoholproblemer op med andre – og at søge hjælp.

En gennemgang af 17 repræsentative befolkningsundersøgelser fra flere lande 
viser, at personer med alkoholproblemer i særlig høj grad er:

➢Udsat for social udstødning – og dermed social isolation og ensomhed

➢Omgærdet med negative følelser og associationer  (ilustration: citat fra Politiken)

➢Selv anses for at være årsag til egen situation – og dermed tab af social status



Negative associationer og selvstigma



Lav status i diagnosehierakiet

Hovedresultater fra de ovennævnte befolkningsundersøgelsers viser 
derudover:

• At alkoholafhængighed ikke i lige så høj grad som f.eks. skizofreni og 
depression anses som en psykisk lidelse

• At personer med alkoholafhængighed ligesom personer med 
stofafhængighed og ludomani anses for selv at være skyld i deres 
sygdom – og med et større ansvar for lidelsen end personer der f.eks. 
lider af en spiseforstyrrelse



Omfanget er både en global og en national udfordring

Alkoholafhængighed hører til i diagnosesystemet for psykiske sygdomme –
og er een af de mest udbredte:
WHO estimerer, at der er op til 76,3 millliioner mennesker verden over, som 
kæmper med alkoholproblemer.

Danske tal for omfang i hht Sundhedsstyrelsen 2011/Center for 
Rusmiddelforskning/Psykiatrifonden:
• Ca. 140.000 personer er alkoholafhængige
• Mere end 100.000 personer er afhængige af medicin: beroligende midler 

og sovemidler
Der er et stort overlap grupperne imellem
Unge?



Alkohol og psykiske symptomer

Alkohol kan medføre symptomer, der ligner 
symptomerne ved stort set alle typer 
psykiske sygdomme – for eksempel:

➢Personlighedsforstyrrelser 

➢ADHD

➢Affektive sindslidelser

➢Angstlidelser

➢Psykoser
Luffe – Jeg mangler et ”nej-gen”.....



Høj forekomst af kombination mellem alkoholmisbrug 
og psykisk sygdom 

Psykisk sygdom hos personer diagnosticeret 

med alkoholmisbrug:
▪ Affektive lidelser: 16,8 %

▪ Angstlidelser: 6,6%

▪ Personlighedsforstyrrelser: 24 %

▪ Psykoser: 8,3 %

▪ Stofmisbrug: 16,6%

Alkoholafhængighed hos patienter 

diagnosticeres med psykisk sygdom:
❖Personlighedsforstyrrelser: 39%

❖Skizofreni: 28%

❖Andre psykoser: 23 %

❖Bipolar lidelse: 28%

❖Depression: 21 %

❖Angst: 20 %

❖PTSD: 13 %

Kilde: Toftdal NG et al: Prevalence of substance use disorder in psychiatric patients: a nationwide Danish population-based study. Soc Psychiatr Epidemiol



Større afstandtagen 
I et tysk studie fra 2015 blev respondenterne konfronteret med spørgsmålet om ”Hvem 
man ville have som nabo?”:

• 60% ville ikke have en person med alkoholafhængighed som nabo

• 37% ville ikke have en person med skizofreni som nabo

• 19% ville ikke have en person med depression som nabo

I et andet tysk studie påvises, at alkoholafhængighed opfattes som en karakterbrist:

• ¾ af de adspurgte mente, at årsagen var mangel på viljestyrke

Et andet studie fra England har vist, at personer med alkoholafhængighed og skizofreni i 
lige høj grad vurderes som farlige og utilregnelige:

• 71% af de adspurgte mente, at personer med alkoholafhængighed er utilregnelig

• 65% mente tilsvarende at personerne er farlige



Hårde odds for forebyggelse?

En af de tidligere nævnte undersøgelser tyder på, at personer med 
alkoholafhængighed i modsætning til personer med skizofreni og depression, 
i høj grad:

➢ vækker følelser af irritation
➢ vrede og væmmelse 
– og i mindre grad følelser som: 
empati, forståelse, medlidenhed samt et ønske om at hjælpe

Prioritering i befolkningen:
Et tysk studie tyder på, at alkoholbehandling er et område, hvor befolkningen 
(i en simuleret øvelse) hyppigst mener, at pengene til behandling og 
forskning kan reduceres!!



En fagpersons refleksion

Peter Lund Madsen er læge og psykiater 
– i sin seneste bog:

”FRIHEDENS PRIS. En kort historie om 
menneskehjernen”, fortæller han 
bl.a.om mødet med to patienter, hvor 
alkohol er årsagen til ødelagte liv og 
helbred på side 34-37.

JB oplæser fra bogen



EN AF OS survey om alkohol og psykisk sygdom

• Karakteristik af respondenter:
• 74% havde eller havde haft en psykisk lidelse

• 83% var kvinder

• 59% svarede at de kendte til alkoholproblemer 
fra deres eget liv

• 60% svarede at nogle i deres familie havde 
haft problemer med psykiske lidelser og alkohol

• 51% svarede at deres venner eller kollegaer havde 
haft problemer med alkohol og psykiske lidelser
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Hvad viser EN AF OS surveyen?
”I hvilken grad er du stødt på nedenstående holdninger til personer med psykiske lidelser og 
alkoholproblemer?” N=131
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Personer med psykiske lidelser bruger alkohol som selvmedicinering for at dulme
sine symptomer

Personer med psykiske lidelser bruger alkohol i stedet for at søge professionel
hjælp

Personer med psykiske lidelser bruger alkohol til at skjule sin psykiske lidelse for
omgivelserne

Unge, der tidligt drikker meget, har større risiko for at blive psykisk syge

Personer med psykiske lidelser, der drikker, mister lettere kontrollen

Frygt for stemplet "alkoholiker" kan afholde en fra at søge hjælp, når man også
føler sig stemplet som "psykisk syg"

Det er mindre skamfuldt at indrømme et alkoholproblem end en psykisk sygdom

Det er svært at hjælpe personer, der både har en psykisk sygdom og
alkoholproblemer

Omgivelserne er mere fordømmende overfor mennesker med psykisk sygdom,
hvis de har et alkoholproblem

Børn af forældre med psykisk sygdom og alkoholproblemer bliver selv psykisk syge

I høj grad I nogen grad



Forebyggelse og behandling – plads til mange forbedringer....
Status: 

Forebyggende indsatser har svære odds at kæmpe imod. Højere pris og mindre tilgængelighed og 
aldersgrænser – møder ambivalens på øverste politiske niveau

Accept af drukkultur og af acting-out fester, m.m. 

Voksende problem i vores sociale tilbud til personer med psykiske lidelser?

Underbehandling af psykisk syges misbrug og ikke fokus nok på komorbiditet i misbrugsbehandlingen 

Ikke tilstrækkelig koordinering af indsatser mellem systemer i forhold til personer, som kæmper med 
alkoholafhængighed:

o Kompliceret, ”besværlig” patientgruppe

o Ingen hurtige resultater

o Manglende ressourcer

o Manglende viden – eksisterende viden bruges ikke

o Uklar ansvarsfordeling

o Mangelfuld koordinering

o Forskellige kulturer, etc., etc......

 Der er altså mange gode grunde til også at styrke den lokale forebyggende indsats – og turde udfordre 
fordomme og stigmatisering - også dem som vi selv kan være bærere af!



Det gælder om at komme i gang!

Status viser, at der altså mange gode grunde til også at styrke den 
lokale forebyggende indsats – og turde udfordre fordomme og 
stigmatisering - også dem som vi selv kan være bærere af!



Øvelse til efterfølgende refleksion:
At erkende eget udgangspunkt

Hvilken rolle spillede alkohol under din egen opvækst – og i din familie i bred forstand?

Hvordan omtalte dine forældre/de voksne i familien personer, der ikke kunne styre deres forbrug af alkohol? 
Og hvordan talte de om personer, der havde en psykisk lidelse?

Hvilken rolle spiller alkohol i din hverdag og privatliv idag?

Hvilke oplevelser har du med at italesætte mistanke eller observation af et for stort alkoholmisbrug overfor:

• Partner

• Nære familiemedlemmer 

• Nære venner

• Kolleger

• Klienter/borgere

• Samarbejdspartnere

De billeder på nethinden og de fortællinger, som vi vokser op med i forhold til kontrol eller mangel på kontrol 
knyttet til alkohol og psykisk sygdom - og graden af moralisering og afstandtagen hertil – vil altid kunne præge 
grundtonen i vores professionelle tilgang, hvis vi ikke er bevidste herom.
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