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Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, 

udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring 

Kommune  

Baggrund for rapporten og undersøgelsen 

Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på skolerne i Kommunen i 

foråret og sommeren 2017, med afslutning inden sommerferien. De unge har besvaret anonymt 

fra et link til undersøgelsen fra SSP samarbejdet hjemmeside. De unge er fuldstændig anonyme. Vi 

har i SSP samarbejdet kun mulighed for at se alder, køn og årgang på de unge. Vi kan ikke se 

klassens resultat, ej heller resultater for en enkelt skole. 

Diverse forbehold 

Rapportens resultater viser nogle tendenser, indsamlingen af data er foregået ved at SSP- 

Ungdomskonsulenterne har været til stede i klasserne og givet de unge den samme introduktion 

vedr. anonymitet, anvendelsen af deres besvarelser, plan for tilbagemelding til dem og deres 

forældre i undervisning på skolen og til forældremøder. 

Besvarelserne bygger på de elever der var til stede i undervisning på den pågældende dag den blev 

gennemført. Det betyder at fraværnede elever ikke har deltaget i undersøgelsen. Ligeledes har 

elever i Kommunens specialeklasser ikke deltaget i undersøgelsen, derved kan det ikke siges at 

være repræsentativt for en ungdomsårgang i Hjørring Kommune, men undersøgelsen betragtes i 

SSP regi som en indikation på tendenser i unges rusmiddelforbrug, samt en indikation på forældres 

rammesætning for deres børns rusmiddelforbrug. 

I forhold til sammenligningsgrundlaget med tidligere undersøgelser i SSP regi i Hjørring Kommune, 

er der også et par forbehold.  

I tidligere undersøgelser i 2011 og 2014, har der været anvendt andre former for rapporteringer. 

Dette skal forstås som, 7. og 8. årgang har været samlet i en rapport, i vores nye undersøgelse fra 

2017 er 7. og 8. årgang i separate rapporter.  

https://ssp.hjoerring.dk/media/20828/plan-for-sammenhã-ngende-indsats-over-for-ungdomskriminalitet-i-hjã-rring-kommune-2017.pdf
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Et andet væsentligt forbehold er indsamlingstidspunktet. I alle tre rapporter er der anvendt 

forskellige indsamlingstidspunkter. Det har en betydning om de unge besvarer spørgsmålene i 

efteråret eller om foråret, da de unges gennemsnitsalder vil være forskellige fra undersøgelse til 

undersøgelse. 

Når disse forbehold er taget er det også væsentligt at fremhæve nogle af styrkerne ved 

undersøgelsen. Der er en meget høj svarprocent. Der kan ses en tydelig tendens på tværs af de tre 

undersøgelses år, 2011, 2014 og 2017. Der forekommer ikke store variationer i de unges 

besvarelser af hvilke rusmidler de anvender samt frekvensen af forbruget. Dette øger 

troværdigheden af undersøgelserne separat og samlet set. 

Indholdet i denne rapport 

I denne rapport har vi i SSP samarbejdet valgt at fremhæve de resultater, vi vurderer, har den 

største forebyggelsesværdi. For et fuldstændigt overblik på alle resultater, henvises til SSP 

samarbejdets hjemmeside: www.ssp.hjoerring.dk (klik på menu i øverste højre hjørne og vælg 

fanen ”SSP Rusmiddelundersøgelse). 

 

At vi har taget udgangspunkt i forebyggelsesværdien i denne rapport, betyder at resultaterne og 

de tilhørende kommentarer er nøje udvalgt ud fra hvad vi vurderer har bedst mulighed for at 

illustrere social pejling og flertalsmisforståelser i en forebyggende undervisningskontekst, altså 

undervisning i klasser på skoler eller til forældremøder på skoler eller uddannelser. 

I denne rapport fremvises først de væsentligste resultater fra Rusmiddelundersøgelsen 2017, her 

fremvises resultaterne årgangsvis og med kommentarer der gerne skulle begrunde 

forebyggelsesrelevansen, for de enkelte resultater. Dernæst fremvises de væsentligste krydsede 

resultater årgangsvis, ligeledes med kommentarer. 

Sidste afsnit i denne rapport omhandler en tidsline mellem rapporterne fra 2011, 2014 og 2017. 

Her vil vi igen fremvise de væsentligste tendenser i de unges forbrug af rusmidler samt forældres 

rammesætning af de unges rusmiddelforbrug, igen med et forebyggelsesperspektiv på 

resultaterne. 

God læselyst! 

Venlig hilsen  

SSP samarbejdet i Hjørring Kommune 

 

 

 

http://www.ssp.hjoerring.dk/
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Udvalgte resultater fra 7. årgang. 

 

 

Kommentar: Halvdelen af de unge i 7 klasse er i gang med at drikke alkohol. 

 

 

 

Kommentar: Af de 50% der er har prøvet at drikke alkohol, har 16% drukket sig fuld inden for den 

seneste måned. 
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Kommentar: Af de 50% der har prøvet at drikke alkohol, vurderer 44% at de godt må drikke 

alkohol derhjemme, med forældrenes accept. Begge situationer må siges at være normale for 

børn i 7. årgang. 

 

 

Kommentar: Af de 50% der har prøvet at drikke alkohol, giver 14% udtryk for at de har fået alkohol 

med til fest af deres forældre. Det normale er ikke at give sit barn alkohol i 7. årgang. 

 

 

Kommentar: 7% af alle i 7. årgang har prøvet snus, der findes så vidt vides ikke andre 

undersøgelser at sammenligne med. Det normale er ikke at have prøvet snus. 
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Kommentar: 15% af alle i 7. årgang har prøvet at ryge en cigaret. Det normale er altså ikke at have 

prøvet at ryge. 

Hvor tit ryger du? 

 

Kommentar: Af de 15% der har prøvet at ryge, er 8% daglige rygere. Derimod er det normale 

mønster at være festryger i 7. årgang, hvis man overhovet har prøvet at ryge. 

 

 

Kommentar: Meget få unge har prøvet stoffer i 7. årgang. Det normale er absolut ikke at have 

prøvet stoffer i 7. årgang. 
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Kommentar: Af de 3% der har prøvet stoffer i 7. årgang, har 40% et aktuelt forbrug (indenfor de 

sidste 30 dage). Ca. 6 unge i alt. 

 

 

Kommentar: Af de 3% der har prøvet stoffer i 7. årgang, var de fleste 13-14 år da de prøvede 

første gang, det er altså meget få unge der starter før 13 år.  

Hash er der absolut mest udbredte stof i 7. årgang, 67% af de unge der har prøvet stoffer har kun 

prøvet hash. Ca. 10 unge. 

 

Udvalgte krydsede resultater fra 7. årgang. 

I dette afsnit har vi medtaget de væsentligste resultater vi har kunnet krydsreferere os frem til i 

undersøgelsen, igen med forebyggelsesrelevans for øje. 



7 
 

 

Kommentar: Her ses at det er klart flest drenge i 7. årgang der drikker sig fulde. 75% af de unge 

der har drukket sig fulde inden for den sidste måned er drenge. Det betyder også at det er klart 

flest piger der slet ikke drikker. 

 

 

Kommentar: Her ser vi at det er klart flest drenge der ryger i 7. årgang, 58% er drenge. 

 

 

Kommentar: Her ses der er en tydelig sammenhæng i forældres rammer for unges alkoholforbrug 

og de unges forbrug af stoffer. Det ses ved at næsten halvdelen af de unge (47%) der har prøvet at 

tage stoffer, har fået alkohol med til fest af deres forældre. 
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Modsat kan vi se at, de unge der ikke har prøvet stoffer, men har prøvet at drikke alkohol, ikke har 

fået alkohol med fra deres forældre. 

Vi kan også se ud af dette resultat at de fleste unge der har prøvet stoffer også drikker alkohol. 

 

 

 

Kommentar: De to ovenstående resultater viser at, unge der må drikke alkohol hjemme og eller får 

alkohol med til fester af forældre, drikker sig fuld langt oftere end unge der har andre rammer 

vedr. alkohol fra forældres side.  

 

 

Kommentar: Her ses at ud af de meget få unge der har prøvet stoffer, er det mest drenge i 7. 

årgang (ca. 11 drenge) 



9 
 

 

Kommentar: Af de to ovenstående resultater kan konkluderes at der er tydelig sammenhæng 

mellem rygning og indtag af stoffer.  

Af dem der ikke har prøvet at ryge, har ingen prøvet at tage stoffer! 

Halvdelen af de unge der ryger dagligt, har prøvet at tage stoffer! 
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Kommentar: Ud af de tre ovenstående resultater kan ses, at unge der ryger, drikker sig fulde og 

har prøvet stoffer, er der også et større tilbøjelighed til at prøve snus. 

Stort set ingen har prøvet snus uden også at have prøvet at ryge! 

 

Udvalgte resultater fra 8. årgang. 

 

Kommentar: 63 % har drukket en genstand alkohol inden for den seneste måned, i 7. årgang var 

det ca. 50 %. 
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Kommentar: Af de 73% der er har prøvet at drikke alkohol, har 37% drukket sig fuld inden for den 

seneste måned. Det betyder at ca. 27% af alle unge i 8. årgang har været fulde inden for den 

seneste måned. I 7. årgang var det ca. 8%. 

 

 

Kommentar: Af de 73% der har prøvet at drikke alkohol, vurderer 75% at de godt må drikke 

alkohol derhjemme, med forældrenes accept.  

 

 

Kommentar: Af de 73% der har prøvet at drikke alkohol, giver 53% udtryk for at de har fået alkohol 

med til fest af deres forældre. Det er derfor ret normalt at give sit barn alkohol i 8. årgang, det er 

dog også normalt ikke at gøre det! 
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Kommentar: 12% af alle i 8. årgang har prøvet snus, der findes så vidt vides ikke andre 

undersøgelser at sammenligne med. Det normale er ikke at have prøvet snus. 

 

 

Kommentar: 22% af alle i 8. årgang har prøvet at ryge en cigaret. Det normale er altså ikke at have 

prøvet at ryge. 

 

Hvor tit ryger du? 

 

Kommentar: Af de 22% der har prøvet at ryge, er 8% daglige rygere. Derimod er det normale 

mønster at være festryger i 8. årgang, hvis man overhovet har prøvet at ryge. 

 

 
Kommentar: Meget få unge har prøvet stoffer i 8. årgang. Det normale er absolut ikke at have 

prøvet stoffer i 8. årgang. 
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Kommentar: Af de 5% der har prøvet stoffer i 8. årgang, har 24% et aktuelt forbrug (indenfor de 

sidste 30 dage). Ca. 6 unge i alt. 

 

 

 

Kommentar: Af de 5% der har prøvet stoffer i 8. årgang, var de fleste 13-14 år, eller 15-16 år, da de 

prøvede første gang, det er altså meget få unge der starter før 13 år.  

Hash er der absolut mest udbredte stof i 8. årgang, 72% af de unge der har prøvet stoffer har kun 

prøvet hash. Ca. 10 unge. 

 

Udvalgte krydsede resultater fra 8. årgang. 

I dette afsnit har vi medtaget de væsentligste resultater vi har kunnet krydsreferere os frem til i 

undersøgelsen, igen med forebyggelsesrelevans for øje. 
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Kommentar: Det er stort set lige mange piger og drenge der drikker sig fulde i 8. årgang. Modsat I 

7. årgang er der klart flest drenge der drikker sig fulde.  

 

 

Kommentar: I 8. årgang er der flest piger der er daglige rygere, 56%. Modsat var der klart flest 

drenge der ryger i 8. årgang, 57%. 

 

 

Kommentar: Her ses der er en tydelig sammenhæng i forældres rammer for unges alkoholforbrug 

og de unges forbrug af stoffer. Det ses ved at hele 72% af de unge der har prøvet at tage stoffer, 

har fået alkohol med til fest af deres forældre.  
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Kommentar: De to ovenstående resultater viser at, unge der må drikke alkohol hjemme og eller får 

alkohol med til fester af forældre, drikker sig fuld langt oftere end unge der har andre rammer 

vedr. alkohol fra forældres side. 

 

 

Kommentar: Her ses at ud af de meget få unge der har prøvet stoffer, er det mest drenge i 8. 

årgang (ca. 18 drenge). 
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Kommentar: Af de to ovenstående resultater kan konkluderes at der er tydelig sammenhæng 

mellem rygning og indtag af stoffer.  

Af dem der ikke har prøvet at ryge, har næsten ingen prøvet at tage stoffer! 

Langt Halvdelen af de unge der ryger dagligt, har prøvet at tage stoffer, ca. 67%! 
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Kommentar: Ud af de tre ovenstående resultater kan ses, at unge der ryger, drikker sig fulde og 

har prøvet stoffer, er der også et større tilbøjelighed til at prøve snus. 

Stort set ingen har prøvet snus uden også at have prøvet at ryge! 

 

Udvalgte resultater fra 9. årgang. 

 

Hvor ofte drikker du noget der indeholder alkohol? 

 

Kommentar: 12% drikker ikke alkohol, det normale mønster for unge i 9. årgang, er at drikke 2 – 4 

gange om ugen. 
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Kommentar: Unge i 9. årgang drikker alkohol fredag og lørdag. Lidt over halvdelen af de unge 

drikker ikke fredag og lørdag, ca. 55%. Ca. 22 % drikker 6 eller flere genstande, fredag og lørdag. 

 

Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket 

mere end 5 genstande alkohol? 

 

Kommentar: Det er normalt blandt unge i 9. årgang at drikke sig fuld 1 -2 gange om måneden. 
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Hvor tit ryger du? 

 

Kommentar: Det er langt fra normalt at ryge i 9. årgang. 7% ryger dagligt. 81% ryger ikke. 

 

Har du prøvet snus? 

 

Kommentar: Det er ikke normalt at have prøvet snus i 9. årgang. Kun 2% gør det dagligt. Der er pt. 

ikke behov for nogen målrettet forebyggelse på området! 
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Kommentar: De to ovenstående resultater viser at 15% har prøver stoffer i 9. årgang. Heraf har ca. 

5% et aktuelt forbrug af hash, det svarer ca. til 1 ung pr. klasse, i 9. årgang.  

Tallene fra Hjørring Kommune ligger lidt under landsgennemsnittet, sammenlignet med tre andre 

undersøgelser (Ungeprofilundersøgelse, ESPAD, MULD). 

 

 

Kommentar: De unge i 9. årgang anvenderhovedsagelig kun hash blandt de illegale stoffer. 76% 

har kun bruget hash (ca. 44 unge). 
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Udvalgte krydsede resultater fra 9. årgang. 

 

Kommentar: Der er en lille overvægt af drenge blandt de unge der har drukket 6 eller flere 

genstande inden for den seneste måned. Eller er der overvejende en ret ligelig fordeling blandt 

kønnene. 

 

 
Hvilket køn er du?  
Krydset med: Rygning. Ryger du ? 

 

Kommentar: Her ser vi at det mest er drenge i 9. årgang der er daglige rygere. Ca. 72% af de unge 

der ryger dagligt er drenge. 
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Kommentar: Som med rygning kan vi se af resultatet herover, at det er ca. 71% af de unge der har 

prøvet stoffer, der er drenge. 

 

 

Kommentar: Her ser vi at stort set alle de unge der har prøvet stoffer, har prøvet hash. Af de unge 

der har et aktuelt forbrug af hash, er der overvejende drenge, ca. 58%. 

 

 

Kommentar: Her ser vi en tydelig sammenhæng mellem stort forbrug af alkohol og stoffer 

(primært hashrygning). Blandt de unge der har drukket sig fulde 6 gange eller mere på en måned, 

har 45% også prøvet stoffer.  

En anden tendens der ses her er, at øget forbrug af alkohol blandt unge også fører til øget risiko 

for forbrug af stoffer! 
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Kommentar: Af resultatet herover ses at unge der har prøvet stoffer og har tendens til at have et 

stort forbrug af energidrikke. Blandt unge der aldrig drikker energidrikke, har kun 6 % prøvet 

stoffer.  

 

 

Kommentar: Herover ses at sammenhængen mellem rygning og stoffer (primært hashrygning) er 

stor. Blandt de unge der ryger hver dag, er der ca. 69 % der har prøvet stoffer. Omvendt er det kun 

ca. 4 % der har prøvet stoffer blandt de unge der ikke ryger! 

 

Det var alt for denne gang, håber du kan bruge den viden der er i undersøgelsen. 

Venlig hilsen SSP samarbejdet i Hjørring Kommune 
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