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Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. 

og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring 

Kommune. 

I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende 

rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor et sammenligningsgrundlag mellem de to 

undersøgelser, hvor vi kan vurderer en udvikling over tid i de unges forbrug af diverse 

rusmidler. 

Denne rapport er inddelt i tre afsnit.  

 

Første afsnit er en kort præsentation at gennemførelsen af undersøgelsen og lidt om 

formålet med undersøgelsen. I dette afsnit vil vi komme lidt ind på nogle forbehold vi 

mener er væsentlige at tage, dette for at tydeliggøre at vi er opmærksomme på  

hvilke konklusioner vi mener der med rimelighed kan uddrages af rapporten.  

I det andet afsnit vil vi fokuserer på sammenligning af vores to lokale undersøgelser 

(2011 og 2014), samt sammenligne med relevante nationale undersøgelser som 

Sundhedsstyrelsen har stået bag.  

Andet afsnit starter på side 3. 

I det tredje afsnit gennemgår vi i rapporten resultaterne. Nogle af resultaterne er 

kommenteret der hvor vi vurderer at der er en særlig interessant pointe, enten et 

større eller mindre forbrug end ventet. Der kan også være kommenteret der hvor der 

er nogle forebyggelsesmæssige pointer at fremhæve. Der vil i dette afsnit også indgå 

de krydsreferencer vi har foretaget i undersøgelsen, disse er kommenteret, da de 

umiddelbart kan være vanskelige at vurderer.  

Tredje afsnit starter på side 4. 

- 7.og 8. Klasse resultater i undersøgelsen: side 4 

- Krydsreferencer for 7. og 8. klasse: side 20 

- 9. klasse resultater i undersøgelsen: side 33 

- Krydsreference for 9. klasse: side 49  
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Afsnit 1: Undersøgelsens gennemførelse 

samt diverse forbehold set i relation til 

vurdering og tolkning af resultaterne. 

Formålet med at lave rusmiddelundersøgelse i folkeskolernes ældste klasser er at 

skabe et billede af hvilken af forebyggelse vi skal sætte ind i SSP samarbejdet, med 

henblik på at arbejde på udskydelse af unges alkoholdebutalder, samt få lokal viden 

om unges generelle forbrug af rusmidler. Herudover skal undersøgelsen anvendes til 

at give SSP samarbejdet i Hjørring kommune (og andre faggrupper i Kommunen) et 

værktøj til at drøfte flertalsmisforståelser vedrørende rusmidler med unge og 

forældre. Vi ønsker selvfølgelig også at følge unges rusmiddelforbrug og vaner over 

tid i Hjørring Kommune, så vi har så sikker viden som muligt at lave lokale 

handleplaner efter. 

Undersøgelsen er en kvantiativ spørgeskemaundersøgelse gennemført over 

internettet. Undersøgelsen er gennemført i foråret og forsommeren i 2014. 

Undersøgelsen er anonym. De unges forældre fik gennem skoleinta på deres skole 

besked om at de skulle gøre SSP samarbejdet opmærksom på at deres barn skulle 

fritages, hvis de ikke ønskede deres barns deltagelse. Undersøgelsen er gennemført 

på alle Hjørring Kommunes folkeskoler i 7, 8 og 9 klasse. De unge har klassevis siddet 

ved hver sin computer/tablet og tastet deres svar ind. De unge fik en kort 

introduktion af en SSP Ungdomskonsulent inden de tastede ind. Undersøgelsen er 

anonym, det er ikke muligt at se resultaterne for den enkelte skole eller klasse og elev 

på nogen måde. 

Mulige fejlkilder i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet kan være: 

- manglende forståelse af et spørgsmål og derfor en besvarelse der ikke er i 

overensstemmelse med sandheden. 

- manglende forståelse af et spørgsmål og efterfølgende efterspurgt hjælp hos SSP 

medarbejderen på stedet, hjælpen fører til at eleven, for at svare i overensstemmelse 

med sandheden skal svare noget som vedkommende finder pinligt/ikke vil være ved 

og vælger derfor at svare i uoverensstemmelse med sandheden. 

- bevidst besvarelse af spørgsmål i uoverensstemmelse med sandheden. 

I forhold til det samlede empiriske billede er det vigtigt at være opmærksom på at 

ikke alle elever nødvendigvis har været til stede den dag undersøgelsen blev 

gennemført i deres klasse. Betydningen af dette kan ikke umiddelbart afgøres – det 

kan både betyde, at den dårligt fungerende elev som har megen forsømmelse og som 

evt. kommer i stofrelaterede miljøer, drikker meget og eksperimenterer med stoffer, 
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ikke var til stede den dag undersøgelsen blev gennemført. Det kan også betyde, at 

eleven der altid passer skolen og som dårligt ved hvad hash er, var: til lægen, til 

tandlægen, syg, med sine forældre på ferie den dag undersøgelsen blev gennemført. 

Vi er ligeledes opmærksomme på at undersøgelsen spænder over ca. 4-5 måneders 

varighed og vi ved af erfaring at unges rusmiddelforbrug påvirkes af om der er vinter 

med sne og kulde eller om det er sommer med varme og solskin. Desuden er 

undersøgelsen i 2014 gennemført senere på skoleåret end den i 2011, hvilket gør at 

de unge er lidt ældre i 2014 undersøgelsen, sammenlignet med 2011.  

 

Afsnit 2: Sammenligning af de to lokale 

undersøgelser (2011 og 2014) samt 

sammenligning med nationale 

undersøgelser. 

Overordnede tendenser der kan sammenlignes i de to undersøgelser fra SSP Hjørring 

kommune: 

- Rygning: Her er tendensen cirka på samme niveau som 2011, med ca. 16% 

unge der har prøvet at ryge. Andelen der ryger cigaretter hver dag er til 

gengæld faldet lidt, men ikke et markant fald. Unge der ryger har markant 

større risiko for at have prøvet stoffer. 

 

- Alkohol: De to undersøgelser er meget identiske i relation til unges 

alkoholindtag, det er ca. på samme niveau, dette tolker vi som et tegn på at 

vores undersøgelse er temmelig valid, de vi ikke har nogle store udsving. 

 

- Illegale rusmidler, f.eks. hash: Også her er de to undersøgelser næsten 

identiske. I 2011 havde 4% af de unge i 7 og 8 klasse prøvet stoffer, det 

samme var tilfældet i 2014. I 2011 havde 14% de unge i 9 og 10 klasse prøvet 

at tage stoffer i 2014 var det i 9. klasse 15%. Altså stort set identiske (10. 

klasse indgår ikke i undersøgelsen i 2014). 

 

- Tendenser vi ser ved krydsreference i 2014 undersøgelsen: Der fremstår en  

tydelig tendens blandt de unge der har et højt forbrug af cigaretter og alkohol 

er der et markant sammenfald. Det tyder i det hele taget på at unge der har et 

stort forbrug af en type rusmiddel også ofte tenderer til et stort forbrug af 

andre typer af rusmidler. 

- Vedrørende forældres holdning til unges rygning, indtag af alkohol og stoffer, 

kan vi se nogle klare tendenser som er væsentlige. Forældre der lader deres 
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børn drikke hjemme og giver dem alkohol med til fester, har en øget tendens til 

at ryge mere, drikker mere alkohol, har øget frekvens i forhold til hashrygning.  

Vi kan se at der er en tendens til at de unge der bryder grænserne i forhold til 

at bruge rusmidler ofte er de samme unge der har et højt forbrug af flere typer 

af rusmidler. 

 

Sammenligning mellem de overordnede tendenser for de to undersøgelser som 

beskrevet herover med nationale undersøgelser vedr. unges rusmiddeladfærd: 

- På nationalt plan sker der et fald i antallet af unge der prøver stoffer. Vi vores 

undersøgelser viser det sig at være 14-15% af de 15-16 årige der har prøvet 

stoffer.  I den ESPAD undersøgelserne er der 18% i sammen aldersgruppe der 

har prøvet stoffer.  

Generelt set bruger unge i Hjørring kommune færre rusmidler end 

landsgennemsnittet. Unge i Hjørring Kommune drikker lidt mindre alkohol end 

landsgennemsnittet. Der sker et fald i mængden af alkohol unge drikker i 

Danmark, det fald kan vi ikke rigtig se i vores undersøgelse, men niveauet for 

unges alkoholforbrug ligger ikke højt, sammenlignet med nationale 

undersøgelser. 

 

 

Afsnit 3: Resultater fra 

rusmiddelundersøgelsen 2014. 

 

I dette afsnit vil vi præsentere resultaterne grafisk, som de er i undersøgelsen. Vi 

starter med resultaterne fra 7 og 8 klasse, dernæst de krydsreferencer vi har lave i 

7.- og 8. klasse-besvarelserne. 

Ligeledes har vi et separat afsnit for 9 klasse besvarelserne og krydsreferencerne. 

7.- og 8. klasse.: Undersøgelsens 

resultater. 
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51 % er drenge og 49 % er piger.
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Hvilket køn er du? 
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Hvor gammel er du? 
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48% 

52% 

Hvilken klasse går du i? 

7. klasse 8. klasse

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen

 
Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, 

Redbull, Monster ol.)? 
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Flere undersøgelser viser, at energidrikke er skadelige for børn, og derfor anbefaler vi 

på det kraftigste, at børn ikke drikker disse. Et eksempel er nedenstående 

undersøgelse, hvor energidrikke og sportsdrikke til unge undersøges. De anerkender 

effekten af sportsdrikke, som primært er udbredt i USA, men de forbyder energidrikke 

selv til unge sportsudøvere. 

Det kan antydes, at de personer, der indtager energidrikke, føler, de har brug for 

ekstra energi i hverdagen. Kroppen modtager energi fra energidrikke gennem 

kulhydrater og koffein. Det vides dog, at koffein har mange skadesvirkninger for især 

børn. Negative konsekvenser for indtagelse af energidrikke til børn kan være: Øget 

puls og blodtryk samt eventuelle søvnforstyrrelser. Især søvnforstyrrelser kunne 

antages at forårsage øget indtagelse af energidrikke. Derfor bør børn i stedet få 

kulhydrater gennem en balanceret kost. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/127/6/1182.full.pdf   

 

 

61% 

39% 

ALKOHOL 
 

Har du prøvet at drikke "en hel genstand"? 
(en hel genstand er: 1 øl, 1 glas vin, 1 glas spiritus 

eller en alkoholsodavand!) 

Ja Nej

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/127/6/1182.full.pdf
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Ja 
54% 

Nej 
46% 

ALKOHOL 
 

Har du drukket "en hel genstand" inden for de 
sidste 30 dage? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

ALKOHOL 
 

Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 
dag inden for de sidste 30 dage? 

Serie1
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Ovenstående graf indebærer udelukkende de elever, der har drukket en hel genstand 

alkohol. Det er altså ca. 20 % af de unge i 7. og 8. klasse der har drukket 5 

genstande eller flere på én dag i løbet af de sidste 30 dage.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

ALKOHOL 
 

Har du købt drikkevarer, der indeholdt alkohol, i 
en butik inden for de sidste 30 dage? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

ALKOHOL 
 

Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker 
alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? 

Serie1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

ALKOHOL 
 

Har dine forældre givet dig alkohol med 
hjemmefra, når du skulle til en fest? 

Serie1
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

ALKOHOL 
 

Har du set en eller begge af dine forældre fulde 
inden for de sidste 30 dage? 

Serie1
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ALDERSGRÆNSER 
 

Hvor gammel skal man være for at det er lovligt 
at købe øl og alkoholsodavand (Mokai, Breezer 

mmv.) i en butik? 
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Ud fra ovenstående graf ses det, at 83 % af de unge er bekendte med 

lovgivningen. 

 

 

Her ses det, at 84 % af eleverne er bekendt med lovgivningen. 
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Hvor gammel skal man være for at det er lovligt 
at købe stærk spiritus (vodka mv.) i en butik? 
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77 % af de unge er her bekendt med lovgivningen. Den lave korrekte svarprocent kan 

skyldes, at de ikke-rygende unge ikke er bekendt med en del af lovgivningen, der ikke 

vedrører dem. 
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Hvor gammel skal man være, for at det er lovligt 
at købe cigaretter i en butik? 
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17% 

83% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej

RYGNING 
 

Har du prøvet at ryge en cigaret? 
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18% 

60% 
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Hver dag

Mindst en gang om ugen

Mindre end en gang om ugen

Ved festlige lejligheder

RYGNING 
 

Hvor tit ryger du? 
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Disse tal er et udsnit af de 17 %, der har prøvet at ryge en cigaret. Det vil sige at det 

er lige under 3 % af de unge i 7 og 8 klasse der ryger dagligt. 

 

 

4% 

96% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ja

Nej

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 
lightergas, speed, kokain osv.) 
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Vær opmærksom på at disse tal er en delmængde af de 4% der har prøvet at tage 

stoffer. Det vil sige at 1,3% af de unge i 7 og 8 klasse har røget hash inden for de 

seneste 30 dage. Og godt 2,5 % har røget hash indenfor det seneste år. 

 

9% 

33% 

40% 

19% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Har aldring prøvet?

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du prøvet hash? 
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Dette er så blandt de 91 % af de unge der har prøvet euforiserende stoffer, 

som også har prøvet hash. (gruppen her omfatter ca 3,5 % af de unge). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Under 13 år

13-14 år

15-16 år

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Hvor gammel var du, da du prøvede hash første 
gang? 

Serie1
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1,5% af de unge i 7. og 8. klasse har prøvet andre stoffer end hash. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du prøvet andre stoffer end hash? 

Serie1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amfetamin/speed

Ecstasy

Kokain

LSD

Heroin

Rygeheroin

Euforiserende svampe

Snifning af opløsningsmidler, eks.
lightergas

Andre stoffer

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? 

Har aldring prøvet

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden



 19 
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Under 13 år

13-14 år

15-16 år

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Hvor gammel var du, da du prøvede stoffer (andre 
end hash) for første gang? 

Serie1
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Ja

Nej

SMERTESTILLENDE MEDICIN 
 

Tager du smertestillende/hovedpinepiller? (f.eks. 
Panodil, Pines, Ibuprofen, Ibumetin, Ipren, Treo, 

Kodimagnyl mm.) 

Serie1
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De ovenstående tal er delmængder af de 60 %, der har taget smertestillende medicin. 

Det vil sige at ca. 4 % tager en eller flere piller hver uge. 
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Sjældent/kun ved sygdom

SMERTESTILLENDE MEDICIN 
 

Hvor ofte tager du 
smertestillende/hovedpinepiller? 
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Krydsreferencer for 7. og 8. klasse.

 

Drenge drikker væsentligt mere energidrik end piger. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen

 
Hvilket køn er du? 

 
Krydset med: 

 
ENERGIDRIKKE 

Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, 
Redbull, Monster ol.)? 

Pige

Dreng
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja

Nej

 
Hvilket køn er du? 

 
Krydset med: 

 
ALKOHOL 

 
Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 

dag inden for de sidste 30 dage? 

Pige

Dreng
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Der ses her en lille tendens til, at drengene ryger lidt mere end pigerne i 7 og 8 

klasse, men forskellene er meget små. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hver dag

Mindst en gang om ugen

Mindre end en gang om ugen

Ved festlige lejligheder

 
 

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

RYGNING 
Hvor tit ryger du? 

Pige

Dreng
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Der er umiddelbart ikke den store sammenhæng mellem disse to forhold. De to 

nederste søjler omfatter den gruppe af unge, der ikke har røget en cigaret, mens de 

to øverste søjler omfatter de unge, der har røget en cigaret.  

De personer der har prøvet at ryge en cigaret - deres forældre er ikke mere tilbøjelige 

til at acceptere, at deres børn drikker mindst en hel genstand derhjemme. 
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Ja

Nej

 
 

Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker 
alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? 

 
Krydset med: 

 
RYGNING 

Har du prøvet at ryge en cigaret? 

Ja

Nej
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I de øverste søjler ses det, at halvdelen af de unge, der har taget stoffer også 

har fået alkohol med til fest af deres forældre. Blandt den gruppe af unge, 

der ikke har taget stoffer, er der kun 35 %, som har fået alkohol med til fest 

af deres forældre. Vi har altså en gruppe af unge, som ikke har taget stoffer, 

og blandt den gruppe, er forældrene mindre tilbøjelige til at give de unge 

alkohol med til fest.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

Har dine forældre givet dig alkohol med 
hjemmefra, når du skulle til en fest? 

Krydset med: 
EUFORISERENDE STOFFER 

Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 
lightergas, speed, kokain osv.) 

Ja

Nej
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Hvis ikke forældrene har givet deres barn alkohol med til fest, så har kun 21 

% indenfor de sidste 30 dage drukket mere end 5 genstande på én gang. 

Blandt den gruppe af unge der har fået alkohol med til fest af deres forældre 

har 62 % drukket mere end fem genstande på én dag inden for de sidste 30 

dage.  
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Nej

 
Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 

dag inden for de sidste 30 dage? 
 

Krydset med: 
 

ALKOHOL 
Har dine forældre givet dig alkohol med 

hjemmefra, når du skulle til en fest? 

Ja

Nej
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Her er der ikke umiddelbart den store sammenhæng mellem unge der har set deres 

forældre fulde, og hvor meget de selv drikker. 
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Nej

 
Har du set en eller begge dine forældre fulde 

inden for de sidste 30 dage? 
 

Krydset med: 
 

ALKOHOL 
Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 

dag inden for de sidste 30 dage? 

Ja

Nej
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Der er en lille tendens til at forældre der ikke lader deres børn drikke derhjemme, har 

børn der ikke så ofte drikker sig fulde. 
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Nej

 
Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker 

alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? 
 

Krydset med: 
 

Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 
dag inden for de sidste 30 dage? 

Ja

Nej
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Her er der en klar sammenhæng, de unge der har prøvet at tage stoffer, drikker sig 

mere fulde end de unge der ikke har prøvet stoffer. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja
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Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 

dag inden for de sidste 30 dage? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 

Ja

Nej
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Af de få uge i 7. og 8. klasse, der har prøvet stoffer, er de fleste drenge. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 

Pige

Dreng
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Der er en sammenhæng mellem at de unge der tager meget smertestillende medicin 

også drikker en del mere end andre unge. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hver dag

Flere gange om ugen

Én gang om ugen

Én gang om måneden

Sjældent/kun ved sygdom

Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én 
dag inden for de sidste 30 dage? 

 
Krydset med: 

 
SMERTESTILLENDE MEDICIN 

Hvor ofte tager du 
smertestillende/hovedpinepiller? 

Ja

Nej
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Næsten ingen unge der ikke ryger cigaretter har prøvet at tage stoffer. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ja

Nej

 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 
 

Krydset med: 
 

RYGNING 
Har du prøvet at ryge en cigaret? 

Ja

Nej
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Storrygende unge har meget større risiko for at komme til at prøve stoffer, mens 

sandsynligheden er lille blandt gruppen, der kun ryger ved festlige lejligheder eller 

sjældnere end en gang om ugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hver dag

Mindst en gang om ugen

Mindre end en gang om ugen

Ved festlige lejligheder

 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 
 

Krydset med: 
 

RYGNING 
Hvor tit ryger du? 

Ja

Nej
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9. klasse: Resultatet af undersøgelsen. 

 

 

51 % er drenge mens 49 % er piger. 

49% 
51% 

 
Hvilket køn er du? 
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50% 

48% 

2% 

GENERELLE OPLYSNINGER 
 

Hvor gammel er du? 

15 år 16 år 17 år

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

9. klasse

10. klasse

GENERELLE OPLYSNINGER 
 

Hvilken klasse går du i? 
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1 % af de adspurgte går i 10. klasse. 

 

 

Unge i 9. klasse drikker kun sjældent energidrik. 4 % drikker 2-3 gange om ugen eller 

mere. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen

ENERGIDRIKKE 
 

Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red 
Bull, Monster ol.) 

Serie1
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aldrig

Højest en gang om måneden

2-4 gange om måneden

2-3 gange om ugen

4 gange om ugen eller oftere

ALKOHOL 
 

Hvor ofte drikker du noget der indeholder 
alkohol? 

Serie1
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Langt størstedelen af 9. klasseeleverne drikker kun om fredagen eller om 

lørdagen. 31 % drak 5 eller flere genstande fredagen før undersøgelsen. 

Tallet for det samme om lørdagen er 18 %. 

Over halvdelen drak ikke alkohol fredagen før undersøgelsen og knap 2/3 

drak ikke om lørdagen. Deriblandt er der er relativt stor andel, der blot drak 

en enkelt genstand. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

ALKOHOL 
 

Hvor mange genstande drak du, fordelt over de 
enkelte dage, i sidste uge ? 

0

1

2

3

4

5

6 eller flere
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12 % i 9 klasse har det man kan kalde et problematisk alkoholforbrug for deres alder. 

Omvendt er der næsten 40%, der ikke havde drukket alkohol inden for den seneste 

uge. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0 genstande

1-7 genstande

8-14 genstande

15-21 genstande

over 21 genstande

ALKOHOL 
 

Hvor mange genstande drak du i sidste uge? Læg 
antal genstande for de enkelte dage i sidste 

spørgsmål sammen. 

Serie1



 40 

 

1-2 gange pr. måned er det normalt at drikke sig fuld når man går i 9 klasse i Hjørring 

Kommune.  

22 % har ikke drukket 5+ genstande de sidste 30 dage.  

Ca 25 % har gjort det minimum én gang om ugen i gennemsnit. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0 gange

1-2 gange

3-5 gange

6 gange eller flere

ALKOHOL 
 

Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor 
mange lejligheder har du drukket mere end 5 

genstande alkohol? 

Serie1
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36 % fortæller, at de ikke har været fulde den sidste måned, men kun 22 % 

har drukket under 5 genstande. Tallene for, hvor ofte 9. klasserne har 

drukket sig fulde er generelt lavere, end hvor ofte de har drukket 5+ 

genstande. En stor del af de unge mener altså ikke, at man bliver fuld af at 

drikke 5 genstande. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0 gange

1-2 gange

3-5 gange

6 gange eller flere

ALKOHOL 
 

Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor 
mange lejligheder har du været fuld? 

Serie1



 42 

 

Dette omfatter gruppen af unge, der er begyndt at drikke alkohol. 

Omkring konfirmationsalderen er det normale tidspunkt at drikke sig fuld første gang.  

15 % af 9. klasseelever har, efter egen vurdering, aldrig været fulde. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Under 13 år

13-15 år

16+ år

Drikker alkohol, men har aldrig været fuld

ALKOHOL 
 

Hvor gammel var du, da du første gang drak dig 
fuld? 

Serie1
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Alkoholsodavand og vodka blandet med sodavand ser ud til at være du unges 

foretrukne alkohol, mens halvdelen drikker øl. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Almindelig øl

Stærk øl

Vin

Sodavand med alkohol

Spiritus (Rom, Vodka mm.)

ALKOHOL 
 

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

0

1-2

3-5

6 eller flere
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10% 

2% 

6% 

81% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om ugen

Ja, men sjældnere end hver uge

Nej

RYGNING 
 
 
 

Ryger du? 
 
 

84% 

16% 

RYGNING 
 

Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 

Under 15 cigaretter 15 eller flere cigaretter om dagen
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Ca. 15 % (84 % af de 19 %, der har prøvet at ryge) af alle unge i 9. klasse ryger 

under 15 cigaretter om dagen, under 3% er storrygere og ryger dermed over 15 om 

dagen. 

 

 

En ret lille gruppe af elever i 9. klasse ryger vandpibe jævnligt, mens størstedelen 

aldrig har prøvet at ryge vandpibe. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Aldrig

En enkelt gang

Højest 5 gange

Jævnligt - mindst en gang om måneden

Jævnligt - mindst en gang om ugen

Dagligt

RYGNING 
 

Har du nogensinde prøvet vandpibe? 
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15% i 9. klasse har prøvet at tage stoffer, det er under landsgennemsnittet, som er 

ca. 20% af unge på 16-17 år i Danmark. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 
lightergas, speed, kokain osv.) 

Serie1



 47 

 

Denne graf omfatter udelukkende de 15 %, der har indtaget euforiserende stoffer. 

4 % af de unge i 9, klasse i Hjørring Kommune har røget hash indenfor de sidste 30 

dage. 

 

5% 

27% 

50% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Har aldring prøvet?

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du prøvet hash? 
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Næsten halvdelen af de unge, der har prøvet at ryge hash var 13-14 år første 

gang, de prøvede hash.  

4% 

42% 

55% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Under 13 år

13-14 år

15-16 år

17+ år

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Hvor gammel var du, da du prøvede hash første 
gang? 
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16 % af de unge, der har taget stoffer, har prøvet at tage andre stoffer end hash. 

2,5 % af de unge i 9. klasse har prøvet andre stoffer end hash. 

84 % af de unge i 9. der har prøvet stoffer har altså udelukkende prøvet hash.  

 

16% 

84% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Har du prøvet andre stoffer end hash? 
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Det skal understreges at dette er blandt gruppen af unge, der har prøvet 

stoffer udover hash? (2,5 % af alle 9. klasseelever??). Så tallene er relativt 

små. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amfetamin/speed

Ecstasy

Kokain

LSD

Heroin

Rygeheroin

Euforiserende svampe

Snifning af opløsningsmidler, eks.
lightergas

Andre stoffer

EUFORISERENDE STOFFER 
 

Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? 

Har aldring prøvet

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden
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Som med hash så begynder størstedelen af de unge der har prøvet 

euforiserende stoffer, når de er 13-14 år.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Under 13 år

13-14 år

15-16 år

EUFORISERENDE STOFFER 
Hvor gammel var du, da du prøvede stoffer (andre 

end hash) for første gang? 

Serie1
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

SMERTESTILLENDE MEDICIN 
 

Tager du smertestillende/hovedpinepiller? (f.eks. 
Panodil, Pines, Ibuprofen, Ibumetin, Ipren, Treo, 

Kodimagnyl mm.) 

Serie1

2% 

7% 

7% 

11% 

73% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Hver dag

Flere gange om ugen

Én gang om ugen

Én gang om måneden

Sjældent/kun ved sygdom

SMERTESTILLENDE MEDICIN 
 

Hvor ofte tager du 
smertestillende/hovedpinepiller? 
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Vi vurderer at det er meget problematisk at der er så mange unge, der hver uge eller 

oftere bruger smertestillende medicin. 10 % indtager piller hver uge. (16 % af de 

62%, der tager smertestillende/hovedpinepiller.) 

 

Krydsreferencer for 9. klasse. 

 

 

Det ses i diagrammet, at der er en tendens til, at de personer, der har prøvet 

euforiserende stoffer, er mere tilbøjelige til at tage 

smertestillende/hovedpinepiller. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Ja

Nej

 
Hvor ofte tager du 

smertestillende/hovedpinepiller? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokn osv.) 

Hver dag

Flere gange om ugen

Én gang om ugen

Én gang om måneden

Sjældent/kun ved sygdom
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Det er primært drenge i 9. klasse, der drikker energidrik! 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

ENERGIDRIKKE 
Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red 

Bull, Monster ol.) 

Pige

Dreng
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Her ser vi et lidt blandet billede. Det er mest piger, der ikke drikker sig fulde. Det er 

klart flest drenge der drikker sig fulde 6 gange eller mere om måneden. Til gengæld 

er der flest piger, der drikker sig fulde 3-5 gange om måneden. Forskellene er dog 

relativt små indenfor alle kategorierne. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0 gange

1-2 gange

3-5 gange

6 gange eller flere

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

ALKOHOL 
Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor 
mange lejligheder har du drukket mere end 5 

genstande alkohol? 

Pige

Dreng
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Der er lidt flere drenge der ryger end piger. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om ugen

Ja, men sjældnere end hver uge

Nej

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

RYGNING 
Ryger du? 

 
 

Pige

Dreng
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Der er flere drenge, der er storrygere end piger! 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Under 15 cigaretter

15 eller flere cigaretter om dagen

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

RYGNING 
Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 

Pige

Dreng
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Lidt flere drenge end piger har prøvet at tage stoffer, men der er næsten en ligelig 

fordeling mellem kønnene på det område.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja

Nej

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 

Pige

Dreng
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Her ser vi et lidt uforklarligt billede: Flest drenge har prøvet hash, men det ser ud til 

at flest piger har et aktuelt forbrug af hash. Dette må vi undersøge nærmere i vores 

SSP samarbejde/netværk.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Har aldring prøvet?

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du prøvet hash? 

Pige

Dreng
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Lidt flere drenge end piger har prøvet andre stoffer end hash, men også her er tallene 

rimelig ligeligt fordelte. 

 

44% 

45% 

56% 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja

Nej

Hvilket køn er du? 
 

Krydset med: 
EUFORISERENDE STOFFER 

Har du prøvet andre stoffer end hash? 

Pige Dreng
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Det ses, at de unge der har taget stoffer også oftere drikker alkohol.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

 
Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor 
mange lejligheder har du drukket mere end 5 

genstande alkohol? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, … 

0 gange

1-2 gange

3-5 gange

6 gange eller flere
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Mange af de unge der drikker meget energidrik, drikker også meget alkohol. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 gange

1-2 gange

3-5 gange

6 gange eller flere

ENERGIDRIKKE 
Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red 

Bull, Monster ol.) 
 

Krydset med: 
 

ALKOHOL 
Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor 

mange lejligheder har du været fuld? 

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen
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Her ser vi samme tendens, blandt de unge der drikker energidrikke er der også 

forholdsvis mange der har prøvet at tage stoffer. 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Ja

Nej

Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red 
Bull, Monster ol.) 

 
Krydset med: 

 
EUFORISERENDE STOFFER 

Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 
lightergas, speed, kokain osv.) 

Aldrig

Mindre end 1 gang om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Ca. 2-4 gange om måneden

Ca. 2-3 gange om ugen

Mere end 4 gange om ugen
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Ikke overraskende er der stor sammenhæng mellem forbruget af cigaretter og det at 

have prøvet stoffer. Langt størstedelen af de unge der ikke har prøvet stoffer har 

heller ikke prøvet at ryge.  

Ca halvdelen af de 9. klasseelever, der har prøvet at tage stoffer, ryger dagligt. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Ryger du? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 

lightergas, speed, kokain osv.) 

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om ugen

Ja, men sjældnere end hver uge

Nej
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Som det sidste resultat ser vi, at de unge, der ryger mange cigaretter, er i større 

risiko for at prøve stoffer end andre unge.  

Dem der aldrig har røget hash har heller aldrig røget cigaretter. 80 % af dem der har 

røget hash indenfor 30 dage ryger hver dag. 

Generelt er det meget få i gruppen af unge der har ryget hash, der ikke ryger. 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Har aldring prøvet?

Indenfor de sidste 30 dage

Indenfor det sidste år

For mere end et år siden

Ryger du? 
 

Krydset med: 
 

EUFORISERENDE STOFFER 
Har du prøvet hash? 

Ja, hver dag

Ja, mindst en gang om ugen

Ja, men sjældnere end hver uge

Nej


