Fakta
Økt forbruk
Et fellestrekk for alle undersøkelsene er at forbruket
av alkohol blant kvinner har økt. Etter en periode med
stabilt alkoholforbruk fra 1970 til 1990, har det vært
en økning de to siste tiårene. Kvinner har relativt sett
økt sitt forbruk mer enn menn, men menn drikker
fortsatt over dobbelt så mye som kvinner.
Unge kvinners forbruk
Alkoholforbruket er størst blant kvinner under 30 år.
Andelen kvinner mellom 20 og 30 år som har vært
beruset mer enn 50 ganger har økt fra 35% i 1998
til 47% i 2006. Blant unge menn har den tilsvarende
andelen ligget stabilt på ca 65%.

SKAN
Samarbeidsorganisasjon
for Kvinner i Alkohol- og
Narkotikaspørsmål

Størst forbruk i Oslo
Unge kvinner i Oslo drikker mer enn unge kvinner
på landsbasis. I Oslo vedvarer bruken av alkohol,
også etter de første årene med økonomisk
uavhengighet, studietid og økte rettigheter til kjøp
av alkohol. På landsbasis er det en tydeligere
nedgang i alkoholforbruk med økende alder.
Blandet bilde blant ungdom
Blant jenter mellom 15 og 20 år har det vært en
nedgang i andelen som har drukket noen gang fra
90-tallet til i dag, og gjennomsnittlig debutalder
har gått opp til omkring 15 år. Det gjennomsnittlige
alkoholforbruket har imidlertid steget kraftig fra
1990 til 2007. Det er også flere unge jenter som har
opplevd problemer som følge av alkoholforbruk.
kilde: www.sirus.no

SKAN
www.skanorg.no

Sendes til:

Anne May Hogsnes
Gårdbovn 22
3154 Tolvsrød

(Frimerke)

• Tilrettelegging av behandling for kvinner

Nettadresse for org.:

E-post:

Telefonnr.:

Postnr.:

Adresse:

Kontaktperson:

(Kvinner og alkohol: 2008)

Organisasjonsnavn:

“I vår kultur er alkoholproblemer fortsatt
skyldbelagt, og noe vi kvier oss for å bringe
opp som tema. De tidlige signalene om et
mulig overforbruk av alkohol er ofte diffuse
og tvetydige. Denne usikkerheten gjør at det
blir fristende å overse problemene så lenge
som mulig, noe som igjen betyr at problemene
kan vokse seg store og kroniske før de blir
grepet fatt i “

post@skanorg.no
www.skanorg.no

Fakta fra Borgestadklinikken

Sted/by:

• Forskning på kvinnerelaterte alkohol- og 		
narkotikaskader/behandling
Støttemedlemsskap kan tegnes av enkeltpersoner
i organisasjonene for kr 100,- pr år.
Send da inn en liste med navn og adresser.

Kvinner hjelper kvinner!

• Synliggjøring av kvinners spesielle behov

Alkohol og Narkotikaspørsmål

SKAN vil synliggjøre kvinners evne og vilje til
å redusere og løse problemer innenfor disse
områdene, kvinners særlige utsatthet for å
bli påført skader og avhengighet, og behovet
for egne hjelpetiltak for kvinner på alkohol
og narkotikaområdet.

• Forebygging

Samarbeidsnettverk for Kvinner i

• å spre informasjon
• å øke forståelsen for sammenhengen 		
mellom bruk og skader
• å stimulere til debatt
• å påvirke holdninger og vurderinger
• å følge opp og gi støtte til forskning

• At kvinner skal ta ansvar for egen helse

Kontingenten er kr 300,- pr år for organisasjoner.

SKAN vil først og fremst arbeide med
forebygging hos kvinner innen disse
temaområdene ved:

SKAN jobber for:

SKAN

SKAN vil bidra til å skape et samfunnsmiljø uten
skader og problemer som skyldes alkohol og
andre avhengighetsskapende stoffer, som
f.eks sovemidler og beroligende midler.

