
FAKTAARK
BØRN OG UNGE, DER VOKSER OP I 

FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER
Det er velkendt, at alkoholoverforbrug kan have negative følger – ikke
blot for den, der drikker, men også for personens pårørende. Især børn
er i særlig risiko for følgevirkninger.
 

KONSEKVENSER HOS BØRN NÅR  DE VOKSNE DRIKKER

Det kan have negative konsekvenser
for børn at vokse op i en familie med

alkoholproblemer.
 

 Alkohol under graviditeten kan føre
til misdannelser hos fosteret. 

 
Børnene udvikler ofte

adfærdsforstyrrelser og har
problemer med deres livsmestring.

  
I værste fald kan børn ende med en

barndom, hvor de tager voksenrollen
.

I en repræsentativ undersøgelse
blandt 8.004 danskere svarer 79 %, at
de kender nogle, der har eller har haft
et alkoholproblem. 
 
En ud af fem, der kender en med
alkoholproblemer, angiver problemer i
familien eller i ægteskabet på grund
af et alkoholproblem i husstanden.

13 % angiver, at de har haft problemer
med venner eller naboer på grund af
deres alkoholforbrug.

Center for Rusmiddelforskning 2013

122.000
4 ud af 5 danskere har kendt personer med et stort alkoholforbrug eller personer,
som har drukket for meget. Knap halvdelen har oplevet negative konsekvenser som
følge heraf. 

danske børn vokser op i en familier med alkoholproblemer
Alkoholstatistik 2015

1 ud af 10
 børn i familier med

alkoholproblemer får
en psykiatrisk

 diagnose 

Hvert år fødes der i
gennemsnit 9 børn med
føtalt alkoholsyndrom i

Danmark 

Børnene kan have
udfordringer i udviklingen af 

deres sociale færdigheder som
konsekvens af en mangelfuld

relation til deres forældre. Det kan
have konsekvenser for evnen til at

skabe sociale relationer 
Børn, der har en forælder
med alkoholproblemer,
har op til 10 gange øget

risiko for selv at få et
alkoholproblem som

voksen

Alkoholstatistik 2015 & Lindgaard 2008

Som følge af
alkoholproblemerne i

hjemmet påvirkes børnenes
skolegang. De oplever oftere

problemer både fagligt og
socialt samt skoleskift.

Et barn i en familie med
alkoholproblemer koster
kommunen 30-50.000 kr.
mere årligt end et barn fra

en familie uden
alkoholmisbrug

RISICI FOR BØRN DER VOKSER OP I
FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER

3,5 gange større risiko for at blive
anbragt uden for hjemmet

2 gange større risiko for at blive
indlagt på grund af omsorgssvigt
eller børnemishandling

8 gange større risiko for at opleve
vold i hjemmet 

5 gange større risiko for at
opleve familieopløsning

Sammenlignet med andre børn har børn, der vokser op i familier med
alkoholproblemer:

2,5 gange større risiko for at begå
selvmord 

Alkoholstatistik 2015 

Kilder:

Alkoholstatistik. (2015). ”Alkoholstatistik 2015. Nationale data”. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Lindgaard, H. (2008). "Familier med alkoholproblemer og deres børn - en sammenfatning".

Center for rusmiddelforskning. (2013). "Rusmidler i Danmark - forbrug, holdninger og livsstil". Aarhus Universitet.


