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Sammendrag 

 
Innspill til nasjonal alkoholstrategi (2020-2025) består av to deler: (1) Vurdering av forebyggende 
tiltak på alkoholfeltet: muligheter for å nå målsetting om reduksjon i skadelig alkoholbruk, og (2) 
Kunnskapsgjennomgang av forskningen nasjonalt og internasjonalt på koblingen mellom 
alkoholforbruk og sykdomsutvikling.  
 
Dette notatet omfatter del 1 av innspillet, og inneholder tre kapitler:  
 
I kapittel 1 vurderes indikatorene for skadelig alkoholbruk angitt av WHO. Etter vår vurdering er 
alkoholforbruket per innbygger den mest hensiktsmessige indikatoren for å vurdere målsettingen om 
10 % nedgang i skadelig alkoholbruk i Norge. 
 
I kapittel 2 gjennomgås forskningslitteraturen på effekter og implementering av forebyggende tiltak 
innenfor ulike sektorer i samfunnet. I tillegg belyser vi litteratur om effekten av 
massemediekampanjer, helseadvarsler på alkoholholdige drikker, samt retningslinjer for alkoholbruk. 
 
Enkelte skolebaserte programmer kan ha en – oftest kortvarig – forebyggende effekt ved å redusere 
alkoholbruk eller utsette alkoholdebut. De fleste programmer synes å ikke ha noen effekt, og enkelte 
programmer er vist å ha en negativ effekt. Internett kan nå mange, og forebyggingsprogrammer på 
internett kan bidra til mindre endringer i alkoholbruk, både i skolen og i arbeidslivet. Forebyggende 
programmer blant serveringspersonell kan bidra til å forebygge overskjenking dersom de kombineres 
med andre virkemidler, som f.eks. kontroller og sanksjoner av skjenkesteder. 
 
Kortvarige intervensjoner (‘brief interventions’), i arbeidslivskontekst og i primær- og 
spesialisthelsetjenesten kan føre til reduksjon i alkoholbruk, men blir i liten grad benyttet.  

 
Massemediekampanjer om skadevirkningene av alkohol og helseadvarsler på alkoholholdige 
drikkevarer synes ikke å ha effekt på alkoholbruk. Retningslinjer for lavrisiko alkoholbruk synes heller 
ikke å ha effekt på alkoholkonsum. 

 
Høye priser og begrensninger i tilgjengelighet av alkohol er de mest virksomme tiltakene for å 
redusere det totale alkoholkonsumet i befolkningen og dermed også omfanget av skader og 
problemer knyttet til alkoholbruk. Regulering av reklame og markedsføring kan også bidra til å 
redusere alkoholbruk i befolkningen.   
 
I kapittel 3 vurderes muligheter for måloppnåelse ved bruk av andre virkemidler enn de regulatoriske 
(f.eks. regulering av pris, tilgjengelighet og markedsføring). Tiltakene som er beskrevet i kapittel 1.2, 
har svært liten, om noen, effekt på alkoholkonsumet i målgruppene. Det er derfor lite trolig at andre 
tiltak enn de regulatoriske virkemidlene kan sikre måloppnåelse om 10 % reduksjon i 
alkoholforbruket per innbygger innen 2025.  
 
Det er behov for mer kunnskap om effekter av virkemidler, og om hvordan effektive virkemidler best 
kan iverksettes og vedlikeholdes over tid.  
 
 
  



Metodevalg og begrensninger 
 
Den korte tidsfristen for dette oppdraget1 i en periode med omfattende tiltak og stor 
ekstrabelastning på ansatte ved Folkehelseinstituttet i forbindelse med korona-pandemien innebar 
begrensninger i hvordan vi kunne gjennomgå forskningslitteraturen om effekten og implementering 
av forebyggende tiltak på alkoholfeltet. 
 
Kunnskapsoppsummeringen som inngår i Kapittel 2, er basert på en gjennomgang av 
forskningslitteraturen som ble foretatt til en rapport til Helsedirektoratet ‘Konseptualisering av 
rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv’ (Burdzovic et al., 2018) og kapitlet ‘Forbyggende 
tiltak på alkoholfeltet’ i Alkohol i Norge (Rossow, 2019). Ekstra litteratursøk er utført for å identifisere 
nyere studier, med særlig vekt på systematiske kunnskapsoversikter og metaanalyser av studier som 
har vurdert effekten av tiltak. Oversiktsstudiene som er brukt i denne oppsummeringen er publisert i 
internasjonale refereebetjente tidsskrift, hovedsakelig i tidsrommet 2014-2019. 

                                                           
1 Oppdraget gitt i tillegg til tildelingsbrev nr. 3 til Folkehelseinstituttet: «Vi (HOD) ber om Folkehelseinstituttets 
innspill til temaer, konkrete mål og tiltak som kan bidra til å nå målet om minst 10 prosent reduksjon av 
skadelig alkoholbruk innen 2025, jf. FHIs indikatorer. Det legges til grunn at hovedlinjene i alkoholpolitikken 
skal ligge fast. Det er ønskelig med tiltak som kan supplere de regulatoriske virkemidlene som ligger til grunn 
for dagens politikk. Det kan imidlertid være aktuelt å gjøre endringer i regelverk og virkemidler der dette ikke 
endrer hovedlinjene i politikken.  
 
Innspillene kan omhandle tiltak og temaer innenfor alle sektorer i samfunnet, men tiltak må kunne 
gjennomføres innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer. Vi ber om innspill innen 12. juni 
2020.  
 
Det er ønskelig med en kunnskapsgjennomgang av forskningen nasjonalt og internasjonalt på koblingen 
mellom alkoholforbruk og sykdomsutvikling.» 



Forord 
 
I ‘Nasjonal alkoholstrategi – tillegg til tildelingsbrev nr. 3’ datert 29.04.20 ba Helse- og 
omsorgsdepartement (HOD) Folkehelseinstituttet (FHI) om innspill til temaer, konkrete mål og tiltak 
som kan bidra til å nå målet om minst 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholbruk innen 2025, jf. 
FHIs indikatorer.  
 
Her sto det blant annet: «Det legges til grunn at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast. Det er 
ønskelig med tiltak som kan supplere de regulatoriske virkemidlene som ligger til grunn for dagens 
politikk. Innspillene kan omhandle tiltak og temaer innenfor alle sektorer i samfunnet, men tiltak må 
kunne gjennomføres innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer.»  
 
 
HOD ba om innspill innen 12. juni 2020.   
 
 
FHI ved avdeling for rusmidler og tobakk sitt innspill til nasjonal alkoholstrategi (2020-2025) besto av 
to hoveddeler: (1) Vurdering av forebyggende tiltak på alkoholfeltet: muligheter for å nå målsetting 
om reduksjon i skadelig alkoholbruk, og (2) Kunnskapsgjennomgang av forskningen nasjonalt og 
internasjonalt på koblingen mellom alkoholforbruk og sykdomsutvikling.  
 
Dette notatet omfatter den første hoveddelen hvor det foretas en vurdering av indikatorene for 
skadelig alkoholkonsum angitt i WHOs strategi. Dernest oppsummeres forskningslitteraturen på 
effekter og implementering av forebyggende tiltak i skole, arbeidsliv, primær- og 
spesialisthelsetjenesten, lokalsamfunnet og i utelivet. Litteraturen som omhandler effekten av 
massemediekampanjer, helseadvarsler på alkoholholdige drikker, og retningslinjer for alkoholbruk 
oppsummeres også. Til slutt vurderes muligheten for måloppnåelse (10 % reduksjon av skadelig 
alkoholbruk innen 2025) gitt premisset om ikke å endre regulatoriske virkemidler. 
 
Inger Synnøve Moan, Kristin Buvik, Ingeborg Rossow, Geir Scott Brunborg og Daniel Bergsvik, 
Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet.   

 
Oslo, 12. juni 2020 

 

  



Vurdering av forebyggende tiltak på alkoholfeltet: muligheter for å nå 

målsetting om reduksjon i skadelig alkoholbruk 
 

1. Vurdering av indikatorene for skadelig alkoholbruk 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har som mål at skadelig alkoholbruk skal reduseres med 10 % fra 

2010 til 2025, blant annet fordi det er en viktig risikofaktor for utvikling av ikke-smittsomme 

sykdommer (Non-communicable diseases: NCD). Alkoholbruk er en spesielt viktig risikofaktor for 

kreft, hjerte- og karsykdommer, leversykdom, bukspyttkjertelbetennelse og diabetes (1).  

Skadelig alkoholbruk kan forstås på ulike måter. WHO har angitt tre indikatorer for skadelig 

alkoholbruk; alkoholforbruk per innbygger, høyt alkoholinntak og alkoholavhengighet. I norsk 

sammenheng er disse indikatorene beskrevet slik: 

 

i) det registrerte alkoholforbruket per innbygger over 15 år 

ii) andelen av den voksne befolkningen som har drukket mer enn 5 alkoholenheter på samme 

dag månedlig eller oftere i løpet av siste år 

iii) antall alkoholrelaterte dødsfall per 100 000 i befolkningen eller/og antall pasienter i 

spesialisthelsetjenesten med diagnoser på alkoholbrukslidelse per 1000 innbyggere.  

 

Vi vil i det følgende gi en vurdering av de tre indikatorene og begrunne hvorfor vi mener at den 

førstnevnte indikatoren, alkoholforbruk per innbygger, er best egnet til å vurdere målsettingen om 

10 % reduksjon i skadelig alkoholbruk. To typer vurderinger er av betydning; i) i hvilken grad de ulike 

indikatorene fanger opp alkoholeksponering av betydning for NCD, og ii) hvor presist indikatorene 

kan måles i Norge.  

 

For alle typer NCD er alkoholmengden av betydning for sykdomsrisiko. På befolkningsnivå vil økning i 

alkoholforbruk per innbygger gi økning i sykelighet og dødelighet, også med hensyn til 

totaldødelighet og NCD (se del 2 for nærmere beskrivelse). Tilsvarende gir en reduksjon i 

alkoholforbruk per innbygger nedgang i sykelighet og dødelighet. Dette kan forklares ved at det er en 

nær sammenheng mellom alkoholforbruk per innbygger og andelen i befolkningen med høyt 

alkoholinntak (2-4). Hvis alkoholforbruket per innbygger går ned, vil dette reflektere at alle 

konsumgrupper, både de som drikker moderat og de som drikker mye, reduserer sitt inntak. 

Uavhengig av hvilket nivå av alkoholkonsum som anses som skadelig, vil nedgang i alkoholforbruk per 

innbygger kunne brukes som indikator på nedgang i skadelig alkoholbruk.  

 



I Norge beregnes alkoholforbruket per innbygger ved å dele det registrerte salget av alkohol (antall 

liter ren alkohol) på antall innbyggere 15 år eller eldre. Dette er basert på presise data, og 

sammenliknbarheten over tid er god. En endring i alkoholforbruk per innbygger vil derfor kunne gi et 

rimelig godt bilde av endringen i skadelig alkoholeksponering i befolkningen. En 10 % nedgang vil 

kunne måles med god presisjon. En ulempe med denne indikatoren at det er vanskelig å anslå 

forbruket for undergrupper av befolkningen, for eksempel for kjønns- og aldersgrupper. Det er 

imidlertid mulig å anslå dette på bakgrunn av antagelser om alkoholkonsumets fordeling i 

befolkningen fra spørreundersøkelser. Det kan også tas hensyn til mulige variasjoner i det 

uregistrerte salget av alkohol over tid ved beregninger av grensehandel og taxfree-handel.  

 

Høyt alkoholinntak per drikkesituasjon har noe betydning for NCD-risiko. Dersom alkoholkonsumet 

fordeles på færre drikkeanledninger og høyt alkoholinntak ved én og samme anledning, øker risikoen 

for NCD, sammenliknet med om inntaket fordeles på mange anledninger med lavt inntak per gang. 

Likevel vil andelen i befolkningen som har høyt inntak månedlig eller oftere, være en svak indikator 

for relevant alkoholeksponering i NCD-sammenheng, fordi den i liten grad fanger opp det samlete 

alkoholkonsumet. Det vil for eksempel være mulig å drikke fire alkoholenheter hver dag hele året 

uten å fanges opp av denne indikatoren.  

 

Anslag på andelen i befolkningen som med jevne mellomrom konsumerer mye alkohol per anledning, 

vil dessuten være basert på spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser baseres på tilfeldighetsutvalg 

som ofte gir estimater med betydelige feilmarginer. Spørreundersøkelser har som regel relativt lav 

svarprosent, hvilket vil bidra til å redusere sammenliknbarhet mellom utvalgene over tid. Presisjonen 

i anslagene vil neppe være tilstrekkelige til å fange opp en nedgang på 10 % i andelen med høyt 

alkoholinntak, f.eks. fra 20 % til 18 %. 

 

Et annet viktig spørsmål er om endringer i alkoholindikatorene gir endring i alkoholrelatert sykelighet 

og dødelighet og endring i forekomsten av forskjellig type ikke-smittsomme sykdommer over tid. 

Nylig ble alkoholforbruk per innbygger og andel av befolkningen med høyt inntak månedlig eller 

oftere sammenlignet ved bruk av data fra 182 land (5). Resultatene viste at nedgang i alkoholforbruk 

per innbygger over tid sammenfalt med nedgang i alkoholrelaterte dødsfall og med nedgang i 

alkoholrelaterte helsetapsjusterte leveår (DALY). Tilsvarende kunne ikke sies om nedgang i andel i 

befolkningen med høyt alkoholinntak månedlig eller oftere. Dette tilsier at alkoholforbruk per 

innbygger er en bedre egnet indikator for alkoholrelatert dødelighet og sykelighet, og at den 

antakelig også er en bedre indikator for skadelig alkoholbruk i NCD-sammenheng. 

 



Alkoholavhengighet (alkoholbrukslidelse) innebærer økt risiko for mange helseproblemer, inkludert 

NCD. For kreft og flere andre typer NCD øker imidlertid sykdomsrisikoen allerede ved et konsumnivå 

som er betydelig lavere enn hos personer med alkoholbrukslidelser. Det betyr at de relativt få med 

alkoholbrukslidelser bare utgjør ’toppen av isfjellet’ av dem som har økt NCD-risiko på grunn av 

alkoholbruken. Dette innebærer at antallet med alkoholbrukslidelser vil være en lite egnet indikator i 

NCD-sammenheng.   

 

Vi har ikke gode tall på hvor mange som har alkoholbrukslidelse. Andelen som er i behandling for 

alkoholbrukslidelse er ingen god indikator. Kun et fåtall av dem som oppfyller kriteriene for 

alkoholbrukslidelse er i behandling, og denne andelen kan variere over tid. Blant registrerte 

alkoholrelaterte dødsfall i Dødsårsaksregisteret, vil antakelig størstedelen ha hatt en 

alkoholbrukslidelse, men bare en mindre andel av dødsfallene blant personer med 

alkoholbrukslidelse vil være registrert som et alkoholrelatert dødsfall. Følgelig vil også dette målet 

utgjøre ‘toppen av isfjellet’. Alkoholrelaterte dødsfall er trolig heller ikke et tilstrekkelig presist mål 

med tanke på en 10 % nedgang. Mange forhold vil antakelig ha betydning for bruk av de 

alkoholrelaterte diagnosene i dødsmeldingene, og disse vil kunne endre seg over tid. Eksempelvis har 

det vært en nedgang i bruk av obduksjon etter dødsfall. Dette tilsier at målene på omfang av 

alkoholbrukslidelse er en lite egnet indikator på skadelig alkoholbruk i befolkningen.  

 

På bakgrunn av dette er vår vurdering at alkoholforbruket per innbygger er den mest 

hensiktsmessige indikatoren for å vurdere målsettingen om 10 % nedgang i skadelig alkoholbruk i 

Norge. De to andre indikatorene bør gis mindre vekt inntil datagrunnlaget blir styrket. 

 

Referanser 
1.   Parry, C. D., Patra, J., & Rehm, J. (2011). Alcohol consumption and non-communicable diseases: 
epidemiology and policy implications. Addiction, 106, 1718-1724. 
2.   Kehoe T, Gmel G, Shield KD, Gmel G, & Rehm J. (2012). Determining the best population-level 
alcohol consumption model and its impact on estimates of alcohol-attributable harms. Population 
Health Metrics, 10(1):6 
3.   Rossow I, Mäkelä P, & Kerr W. (2014). The collectivity of changes in alcohol consumption 
revisited. Addiction, 109(9):1447-55. 
4.   Skog, O. J. (1985). The collectivity of drinking cultures: A theory of the distribution of alcohol 
consumption. Addiction, 80, 83-99. 
5.   Rehm J, Crépault JF, Wettlaufer A, Manthey J, Shield K. What is the best indicator of the harmful 
use of alcohol? A narrative review [published online ahead of print, 2020 Apr 6]. Drug Alcohol Rev. 
2020;10.1111/dar.13053. doi:10.1111/dar.13053 
 



2. Gjennomgang av forskningslitteraturen på effekter og implementering av tiltak 
 

De største helsemessige og sosiale problemene knyttet til rusmiddelbruk i Norge tilskrives alkohol, 

det mest utbredte rusmiddelet (1,2). For å forebygge omfanget av alkoholrelaterte problemer har 

myndighetene – både på lokalt og nasjonalt nivå – et stort utvalg av virkemidler til rådighet. Det 

finnes en omfattende forskningslitteratur som har undersøkt effektene av disse virkemidlene. Det er 

godt dokumentert at pris- og tilgjengelighetsregulering er særlig effektive virkemidler. Høye priser og 

begrensninger på antall salgs- og skjenkesteder og begrensninger på salgs- og skjenketider er 

virkemidler som bidrar til å redusere det totale alkoholkonsumet i befolkningen og derved også 

omfanget av de alkoholrelaterte problemene og skadene. Disse er derfor spesielt viktige virkemidler i 

folkehelsearbeidet (3-5). Høye priser og avgifter på alkohol bidrar også til å redusere sosial ulikhet i 

helse og dødelighet i befolkningen (6). Studier fra nordiske land viser at 

tilgjengelighetsbegrensninger, som f.eks. lørdagsstengning, bidrar til reduksjon i alkoholbruk blant 

høykonsumenter og marginaliserte grupper (7). Andre virkemidler som bidrar til å redusere 

alkoholkonsumet og relaterte problemer og skader er: regulering av reklame og markedsføring (8), 

aldersgrenser og kontroll av salg til mindreårige (9) og lav promillegrense i veitrafikken kombinert 

med kontroller og sanksjoner (3). 

 

I de følgende avsnittene beskrives andre forebyggingstiltak på ulike samfunnsarenaer: i skolen, 

arbeidslivet, primær- og spesialisthelsetjenesten, lokalsamfunnet og i utelivet. Til slutt oppsummeres 

kort studier som har undersøkt effekten av massemediekampanjer, helseadvarsler på alkoholholdige 

drikker, samt retningslinjer for alkoholbruk.  

 

2.1 Forebyggende tiltak i skole  

Ungdom er særlig sårbare for virkningene av alkohol, og skolen blir ofte beskrevet som en viktig 

arena for forebyggende arbeid. Via skolen kan en stor andel av ungdommene nås, også tiltak som 

inkluderer foreldrene. Et trygt og godt skolemiljø, som fremmer læring, trivsel og personlig vekst, kan 

dempe risikoen for skjevutvikling på ulike livsområder (10). Skolens muligheter til å fange opp elever 

som av ulike årsaker har det vanskelig, er også viktig.  

 

Effekten av skolebaserte tiltak er beskrevet i en omfattende forskningslitteratur, men resultatene er 

sprikende. En systematisk gjennomgang av 53 studier vurderte effekten av skolebaserte 

programmer, hvor forebygging av alkoholbruk var fokus i 11 av studiene (11). Programmene 

fokuserte blant annet på å fremme mestringsevne, motstandsdyktighet mot f.eks. gruppepress, 

holdningsendring og problemløsningsegenskaper (11). Det ble funnet positive effekter på 



alkoholbruk i 6 av 11 studier, ved at alkoholbruken ble redusert. Imidlertid var det uklart hvorfor 

forebyggende programmer virket i noen sammenhenger, men ikke i andre (11). En annen systematisk 

kunnskapsoversikt identifiserte 28 studier. Metaanalysen av disse studiene viste bare en liten positiv 

effekt ved at alkoholbruken ble redusert av de skolebaserte intervensjonene (12). Lee og 

medarbeider vurderte 40 skolebaserte programmer, og fant positive effekter på alkoholbruk for 3 av 

de 40 programmene (13). Det var positive tendenser i ytterligere 4 studier, 1 studie viste ingen 

effekt, i 29 studier var konklusjonen usikker og i 2 studier var funnene negative, dvs. at alkoholbruket 

økte etter innføringen av skoleprogrammet (13). 

 

Ettersom rusmiddelbruk (alkohol og illegale rusmidler) og annen risikoatferd (f.eks. tobakksbruk) ofte 

opptrer samtidig, fokuserer noen skolebaserte programmer på flere risikoatferder. I en systematisk 

kunnskapsoversikt av slike programmer, ble det gjennomført en metaanalyse av 8 studier som 

rapporterte resultater for alkoholbruk. Resultatene viste at ungdommene som deltok i skolebaserte 

programmer med fokus på flere risikoatferder, drakk mindre alkohol sammenlignet med ungdom 

som ikke deltok i slike programmer (14). I en annen litteraturgjennomgang av skolebaserte 

programmer med fokus på et bredt spekter av risikoatferd (alkohol, tobakk og illegale rusmidler) ble 

det identifisert 17 studier som undersøkte mulig effekt på alkoholbruk (15). I denne gjennomgangen 

ble det ikke funnet empirisk belegg for at programmene hadde effekt på alkoholbruk. 

 

Oppsummert viser den internasjonale litteraturen at slike skolebaserte tiltak kan ha effekt, men at de 

ofte ikke har det. Det er dessuten uklart hva som er de virksomme ‘ingrediensene’ i programmene 

som har effekt, og hva som gjør at de virker i noen kontekster, men ikke andre. Effekter i form av 

redusert drikking er gjerne begrenset både i omfang og varighet. I praksis blir mange skolebaserte 

programmer heller ikke godt nok implementert, noe som reduserer effekten (16). 

 

I løpet av de siste par tiårene er det blitt utviklet og evaluert ulike internettbaserte 

forebyggingsprogrammer. Majoriteten av ungdom bruker internett regelmessig. E-

Helseintervensjoner (forebyggingsprogrammer via internett på datamaskiner, mobiler, etc.) brukes 

blant annet i skolen. Champion og kollegaer vurderte 9 nettbaserte intervensjoner, hvorav 5 av disse 

fokuserte på flere rusmidler og 2 fokuserte bare på alkoholbruk (17). Seks av de ni programmene 

hadde en moderat effekt på alkoholbruk og annen rusmiddelbruk (17). 

 

En omfattende forskningslitteratur viser at skolebaserte programmer i beste fall kan ha en beskjeden 

forebyggende effekt på alkoholbruk. Det er likevel noen argumenter for enkelte skolebaserte tiltak 

ettersom skolen er en arena som er godt egnet til å øke kunnskapen om rusmidler og rusforebygging. 



En studie fra 2006 avdekket mangelfull kunnskap om alkohol- og narkotikabruk blant norsk 

skoleungdom (18), og antakelig er det fortsatt grunn til å styrke den faktabaserte undervisningen om 

temaene. Å sørge for at ungdom vet at høye priser og begrenset tilgjengelighet til alkohol gir lavere 

konsum og færre alkoholrelaterte skader kan gi økt aksept for denne type virkningsfulle strategier. 

Det er rimelig å anta at en langvarig og bredt anlagt satsing på rusforebygging i skolen – i 

kombinasjon med andre virkemidler - kan ha noe å si for de unges drikkevaner. 

 

2.2 Forebyggende tiltak i arbeidslivet  

En stor andel av de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkoholbruk bæres av arbeidslivet, og 

alkoholrelatert sykefravær og sykenærvær utgjør de største utgiftspostene (19,20). Fravær som 

tilskrives alkoholbruk er et vidt begrep som inkluderer: å komme for sent på jobb, dra tidlig fra jobb, 

være borte deler av arbeidsdagen, endagsfravær, og fravær over flere arbeidsdager (21,22). 

Alkoholrelatert nærvær innebærer å være tilstede på jobb i bakrus eller i beruset tilstand, og kan ha 

negative konsekvenser for arbeidsplassen og for kollegaer, for eksempel ved å forårsake nedsatt 

produktivitet og kvalitet på arbeidet, samt økt risiko for feil og ulykker (21,23,24). Alkoholrelatert 

sykefravær og nedsatt yteevne er noen av de dokumenterte konsekvensene av alkoholbruk for 

arbeidslivet (21-27). Studier i Norge og Sverige har vist at økning i alkoholbruk på befolkningsnivå er 

assosiert med økning i sykefravær (28,29). Det kan også forventes at økt totalkonsum av alkohol kan 

ramme arbeidslivet ved at en større andel arbeidstakere opplever nedsatt yteevne grunnet 

alkoholbruk (26). 

 

Kostnadene knyttet til alkoholrelatert nærvær, oftest operasjonalisert som nedsatt yteevne, er 

beregnet å være betydelig større enn kostnadene knyttet til alkoholrelatert fravær (20,30). Norske 

studier viser at nedsatt yteevne som følge av alkoholbruk er mer utbredt enn alkoholrelatert fravær 

(23,26,27). I en undersøkelse gjennomført i et bredt utvalg av norske arbeidstakere svarte 1-2 % at 

de hadde hatt fravær en hel dag siste år grunnet alkoholbruk, mens 11 % svarte at de hadde opplevd 

nedsatt yteevne på grunn av drikking dagen før (24). Alt i alt er det lav utbredelse av alkoholrelatert 

fravær og nedsatt yteevne blant norske arbeidstakere. En kvalitativ studie viste imidlertid at 

problematisk alkoholbruk hos bare én eller noen få ansatte i mange tilfeller kan forårsake store 

økonomiske, sosiale og praktiske problemer for arbeidsplassen (28). 

 

Det er stor variasjon i utbredelsen av fravær og nedsatt yteevne mellom ulike grupper norske 

arbeidstakere. I en studie varierte andelen som rapporterte alkoholrelatert fravær siste 12 måneder 

mellom 1 og 25 %, og nedsatt yteevne som følge av alkoholbruk varierte mellom 12 og 66 % (23). 

Alkoholrelatert fravær og nedsatt yteevne var mest utbredt blant bar- og restaurantarbeidere og 



minst utbredt blant helsearbeidere. I en nyere undersøkelse gjennomført i et bredt utvalg av norske 

arbeidstakere, varierte andelene som rapporterte om nedsatt produktivitet de siste 12 månedene 

mellom 6 og 27 % (27). Det var lavest forekomst blant helse- og omsorgsarbeidere, samt innen 

barnehage/undervisning, og høyest innen restaurant/servering, media og forskning. Blant ansatte 

innen telekommunikasjon/IT rapporterte også en høy andel om nedsatt produktivitet som følge av 

alkoholbruk (27). Norske studier har vist at alkoholrelatert fravær og nedsatt yteevne er mer utbredt 

blant menn enn kvinner, og mer utbredt blant yngre enn eldre arbeidstakere (23,25,26). En 

litteraturgjennomgang av internasjonale studier viser at alkoholrelatert fravær er mer utbredt blant 

arbeidstakere med lav utdanning og inntekt (22), men en norsk studie viser at nedsatt yteevne som 

følge av alkoholbruk er mer utbredt blant ansatte med høy utdanning og inntekt enn blant ansatte 

med kortere utdanning og lavere inntekt (31). 

 

Det store flertallet av norske arbeidstakerne drikker alkohol, i 2019 var det 93 % (27). Følgelig kan 

arbeidsplassen være en viktig arena for forebygging av de negative konsekvensene av alkoholbruk, 

både for individ og samfunn. 

 

Flere strategier for rusmiddelforebygging i arbeidslivet eksisterer nasjonalt og internasjonalt. En 

kunnskapsoppsummering (32) skiller mellom programmer som retter seg mot hele arbeidsplassen 

med en universell tilnærming, programmer som retter seg mot grupper av ansatte med høyere risiko 

(selektiv tilnærming) og programmer som rettes mot ansatte med risikofylt eller problematisk 

rusmiddelbruk (indikativ tilnærming). Flere argumenterer for å kombinere disse tilnærmingene. I 

senere år har digitale virkemidler og internettbaserte programmer i økende grad blitt brukt i 

forebyggende arbeid på alkoholfeltet, og i arbeidslivskontekst (32,33). En systematisk 

kunnskapsoversikt over intervensjoner i arbeidslivet (34) viser at kortvarige intervensjoner (‘brief 

interventions’), der en ved hjelp av korte samtaler etterspør og kartlegger den enkeltes alkoholbruk, 

har potensial for gode resultater. Nylig ble det publisert en metaanalyse av syv randomiserte 

kontrollerte eksperimenter av tiltak der hensikten var å redusere alkoholbruk blant arbeidstakere 

(35). Tiltakene ble enten tilbudt på arbeidsplassen eller initiert av arbeidsplassen som ansikt-til-ansikt 

rådgivning eller nettbaserte intervensjoner. Samtlige studier ble gjennomført i høyinntektsland (f.eks. 

Australia, Japan, Norge og Tyskland). Resultatene i fem av studiene viste at tiltaket førte til små 

reduksjoner i alkoholbruk, men bare blant ansatte som i utgangspunktet hadde et høyt 

alkoholkonsum. I to av de syv studiene fant de ingen effekt av tiltaket. 

 

Studier viser at arbeidstakerne som drikker mest, i større grad er borte fra jobb på grunn av 

alkoholbruk, og at de i større grad opplever nedsatt yteevne på jobb grunnet alkoholbruk enn 



arbeidstakere som drikker mindre (25,26). Derfor vil mange mene at forebyggingstiltakene bør rettes 

mot dem som drikker mest. Det er ofte en feilaktig konklusjon. De som drikker mest, er utvilsomt en 

høyrisikogruppe. Når det gjelder alkoholrelaterte skader og problemer som skyldes langvarig, 

omfattende alkoholmisbruk (f.eks. skrumplever), kan de fleste sykdommene tilskrives en liten gruppe 

med svært høyt alkoholinntak (36). Men for mange typer alkoholrelaterte problemer, særlig akutte 

problemer (som vold, ulykker, nedsatt arbeidskapasitet), vil størstedelen av problemene kunne 

tilskrives den store majoriteten av alkoholbrukere - de som drikker seg beruset av og til. Flere studier, 

for eksempel om alkoholrelatert fravær, finner støtte for denne antakelsen. En betydelig større andel 

av fraværet kan tilskrives moderate konsumenter (26,30,37). Det blir følgelig argumentert for at 

forebygging av alkoholrelaterte problemer i arbeidslivet, og i samfunnet forøvrig, bør rettes mot hele 

befolkningen av alkoholbrukere (befolkningsstrategier), fremfor tiltak som retter seg mot 

høyrisikogrupper. En betydelig utfordring ved iverksetting av befolkningsstrategier er at for den 

enkelte vil helsegevinsten oftest være svært liten, selv om de kan gi en betydelig folkehelsegevinst. 

Dette omtales gjerne som forebyggingsparadokset (38). 

 

2.3 Forebygging i primær- og spesialisthelsetjenesten  

Primær- og spesialisthelsetjenesten kan forebygge utvikling av problemfylt drikking og annen 

risikofylt rusmiddelbruk ved først å identifisere risikobrukere og deretter gjennomføre 

motivasjonssamtaler eller henvise dem til rusbehandling (Screening, Brief Intervention, and Referral 

to Treatment – SBIRT) (39). Studier som har undersøkt effekten av motivasjonssamtaler i 

primærhelsetjenesten viser at tiltaket bidrar til noe reduksjon i alkoholkonsumet ved 6 eller 12 

måneders oppfølging (40-43). En kunnskapsoversikt viser at effekten var like stor for kvinner og 

menn (42). Andre systematiske kunnskapsoversikter viser at effekten av motivasjonssamtaler var 

tydeligst for menn (41,43). I akuttmottak/legevakt er korte motivasjonssamtaler med pasienter med 

risikofylt alkoholbruk effektive med hensyn til å redusere alkoholkonsumet (40,44,45). Målgruppen 

for dette tiltaket er personer med et risikofylt alkoholkonsum, og det er ikke belegg for at tiltaket har 

effekt på pasienter med alkoholbrukslidelser (46). 

 

Korte motivasjonssamtaler, som er et relativt enkelt tiltak, har et stort potensial (særlig gjennom 

primærhelsetjenesten) til å nå ut til størstedelen av befolkningen, og vil dermed kunne innebære 

betydelige folkehelsegevinster (39,47). Realiteten er at slike motivasjonssamtaler i liten grad blir 

systematisk iverksatt, dette gjelder både i Norge og i andre land (48,49). Det er mange faktorer som 

bidrar til dette (49,50). Norske studier viser at fastleger synes det er vanskelig å snakke med 

pasientene om alkohol og alkoholproblemer, at temaet er skambelagt og at man nødig vil framstå 

som moralist (50). Imidlertid ser det ut til at alkoholbruk lettere kan tematiseres i pasientsamtalen 



når alkohol kan knyttes til en aktuell skade eller sykdomssymptomer (51). Det er dessuten ikke en 

forutsetning at det er fastlegen som foretar kartlegging og motivasjonssamtaler. Annet 

helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, kan like gjerne foreta kartleggingen og 

motivasjonssamtalene (40). 

 

2.4 Forebygging i lokalsamfunnet  

I lokalsamfunnet, oppnås størst potensial for effektiv forebygging av alkoholrelaterte problemer ved 

iverksetting av flere komplementære virkemidler med god evidens for effekt (52). I den siste 

stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk (53) var en helhetlig rusmiddelpolitikk et sentralt tema. 

 

En fellesnevner for lokalsamfunnsprosjekter er at det tas i bruk flere typer virkemidler på lokalt nivå. 

Slike prosjekter har en lang historie, de omfatter ulike tiltak (f.eks. tiltak for å redusere omfanget av 

skjenking til berusede personer), og de varierer med hensyn til målgrupper og problemer som ønskes 

forebygget (54,55). På 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var det stor internasjonal interesse 

for lokalsamfunnsprosjekter for å forebygge alkohol- eller andre rusrelaterte problemer (54,55). Det 

er betydelig variasjon mellom disse prosjektene med hensyn til valg av tiltak/virkemidler, 

organisering, ressurser og varighet, og erfaringene er ulike. Noen prosjekter har ifølge evalueringer 

oppnådd forebyggende effekter på rusmiddelbruk og/eller rusmiddelproblemer, og andre ikke eller i 

svært liten grad (54). Hvorvidt – eller i hvilken grad - slike prosjekter har nådd sine målsettinger og 

bidratt til å redusere rusmiddelbruk og/eller rusmiddelproblemer, henger i stor grad sammen med 

hvilke virkemidler som er tatt i bruk, hvordan de er iverksatt, hvor lenge tiltakene har vart, og 

hvordan prosjektet har vært organisert og vedlikeholdt (54). 

 

I Norge og i to av våre naboland (Finland og Sverige) initierte nasjonale myndigheter tidlig på 2000-

tallet lokale rusforebyggende prosjekter. Det var betydelige forskjeller mellom prosjektene når det 

gjaldt hvilke tiltak som ble iverksatt/forsterket og hvilken rolle forskerne hadde i utviklingen av de 

lokale tiltakene (56). I Finland var forskerne involvert i vurderingen av hvilke tiltak som skulle 

iverksettes, og her fant man noen tiltenkte effekter av lokalsamfunnsprosjektet, deriblant en 

reduksjon i skjenking til berusete personer. I Norge hadde forskerne ingen innflytelse på hvilke tiltak 

som ble iverksatt, og her fant man ingen effekter på rusmiddelbruk eller skader i 

prosjektkommunene (57). 

 

2.5 Forebygging i utelivet 

Forskning viser at vold forekommer forholdsvis ofte på eller like utenfor utesteder (58). Disse 

områdene er også gjerne risikosoner for slagsmål, tyverier, seksuelle overgrep, fallulykker og 



trafikkuhell (59). Studier fra Norge viser at omtrent én av tre som behandles for voldsskader, ble 

utsatt for volden på eller like ved et skjenkested (60,61). En tredel av politianmeldte voldssaker i Oslo 

sentrum er i tilknytning til et skjenkested (62). Undersøkelser av pasienter behandlet for voldsskader 

i Oslo har vist at 56% av voldsofrene var ruspåvirket (63), og blodprøveanalyser av et annet utvalg 

voldsofre viste at 76% hadde brukt ett eller flere rusmidler, oftest alkohol (64). En studie fra Oslo 

legevakt (63) viste at blant ruspåvirkete voldsofre hadde voldsepisoden skjedd på eller ved et 

skjenkested i 30% av tilfellene. Studier av politiets arbeid i Oslo viser at berusede gjester og 

ordensforstyrrelser på og ved skjenkesteder tar opp en stor del av politiets ressurser på nattestid i 

helgene (65,66). 

 

Noen typer skjenkesteder er mer belastet med vold og ordensforstyrrelser enn andre. Graham og 

kollegaer (58) peker på at vold oftere forekommer på utesteder med høyt støynivå, dårlig belysning, 

mye trengsel, høyt beruselsesnivå blant gjestene og aksept for ufin opptreden. Disse forholdene 

henger også sammen med høy grad av overskjenking av gjestene (67). I de fleste vestlige land er det 

forbudt å skjenke berusede gjester. Den norske alkoholloven forbyr skjenking til gjester som er 

åpenbart påvirket av rusmidler. Likevel viser en rekke studier, både i Norge (67,68) og internasjonalt 

(69-71) at skjenking av gjester som fremstår som åpenbart påvirket, forekommer hyppig. Selv om 

Norge har en relativt streng alkohollov viser flere studier at det er relativt liten sjanse for at 

overskjenking oppdages og sanksjoneres (72,73). 

 

Forebyggende tiltak i utelivet fokuserer ofte på å redusere graden av overskjenking, skjenking til 

mindreårige, eller å redusere vold på og ved skjenkesteder (74). Gjennom opplæring av ansatte på 

skjenkesteder forsøker mange forebyggende programmer å øke kunnskapen blant 

serveringspersonell, samt å endre holdninger og skjenkepraksiser. Evalueringer av slike programmer 

viser at de kan ha effekt på å øke kunnskapsnivået og endre holdningene til serveringspersonell, men 

at det sjelden fører til atferdsendring, det vil si endring i skjenkepraksisene (74). Toomey og kollegaer 

har gjennomført omfattende evalueringer av tiltak rettet mot skjenkebransjen og konkluderer med 

at slike programmer har liten effekt på skjenkepraksiser, i hvert fall over tid (75). Det finnes ulike 

forklaringer på dette: skjenkebransjen kan ha økonomiske motiver for å selge mest mulig, de ansatte 

kan ha dårlig motivasjon for å delta i opplæringsprogrammene, det er allmenn aksept for beruselse, 

samt svak håndhevelse av alkohollovens bestemmelser (76). Det er heller ikke dokumentert at slike 

opplæringsprogrammer har effekt på utelivsvold (74). 

 

Myndighetene har satt i verk en rekke forebyggende tiltak for å skape et tryggere uteliv, både i Norge 

og i andre land. En litteraturgjennomgang (76) viser at mange studier har undersøkt effekten av 
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forebyggende tiltak rettet mot skjenkesteder. Disse tiltakene kan grupperes i tre kategorier: 1) 

opplæring av ansatte på skjenkesteder, 2) strengere ekstern kontroll av skjenkepraksisene, og 

3) multi-komponent programmer. Sistnevnte omfatter en kombinasjon av flere elementer: opplæring 

av ansatte på skjenkesteder, dialog/samarbeid mellom bransjen og myndighetene, samt hyppigere 

kontroller og sanksjoner av skjenkesteder. Av de tre kategoriene av tiltak, er det multi-komponent 

programmer som har størst sannsynlighet for å ha effekt på overskjenking og vold (74,77,78). STAD-

prosjektet fra Sverige er et eksempel på et multi-komponent program som har redusert 

overskjenking til gjester som er åpenbart påvirket av alkohol over tid (78). Dette brukes nå også i en 

rekke andre europeiske land (STAD in Europe).  

 

2.6 Andre forebyggende tiltak  

Forebygging av alkoholbruk kan også skje på andre arenaer og via andre kanaler. Under 

oppsummeres studier som har undersøkt effekten av massemediekampanjer, helseadvarsler på 

forpakningen til alkoholholdige drikker, samt retningslinjer for alkoholbruk. 

 

Massemediekampanjer 

Young og kollegaer (79) undersøkte effekten av massemediekampanjer som hadde til hensikt å 

redusere alkoholkonsum og relaterte skader. De vurderte i alt 24 studier av kampanjer som 

hovedsakelig ble gjennomført i høyinntektsland. Resultatene viste at kampanjene ble husket av 

respondentene og bidro til økt kunnskap om alkohol. Imidlertid fant de liten evidens for at 

kampanjene førte til reduksjon i alkoholkonsum. Tilsvarende, i en systematisk gjennomgang av 

effekten av massemediekampanjer, fant Stead og kollegaer (80) støtte for at slike kampanjer bidro til 

økt kunnskap om negative konsekvenser av alkoholbruk (bla. økt risiko for kreft), men det var 

begrenset støtte for effekt av slike kampanjer på alkoholbruk. 

 

Helseadvarsler på alkoholholdige drikkevarer   

Flere land (inkludert Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Finland, Frankrike, Guatemala, Mexico, 

Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA) har obligatoriske helseadvarsler blant 

kravene til merking av alkoholholdige drikker. I andre land (f.eks. Kina og Japan), er slike 

helseadvarsler frivillige (81,82). I USA ble obligatoriske helseadvarsler introdusert i 1989. Ulike 

forhold har blitt vektlagt: fødselsdefekter som følge av alkoholbruk under svangerskap, faren ved å 

kjøre i alkoholpåvirket tilstand og generell risiko for uhelse. Noen stater i USA krever at skjenkesteder 

promoterer helseadvarsler. Innholdet i slike advarsler varierer mellom land. I Frankrike, for 

eksempel, er fokus utelukkende på risikoen ved å drikke under svangerskap. I Sør-Afrika må 



advarslene inneholde minst en av syv advarsler, f.eks. risiko for personlig skade som følge av 

alkoholbruk eller avhengighet (81,82). 

 

Det finnes empirisk støtte for at advarselsmerking har en effekt på kunnskap, oppmerksomhet, 

intensjoner og oppfatninger (81,83,84). Imidlertid finnes liten støtte for at slike advarsler har en 

innvirkning på alkoholbruk (81,85). 

 

Retningslinjer for lavrisiko alkoholbruk  

I noen land er det innført retningslinjer for lavrisiko alkoholbruk. Retningslinjene varierer betydelig 

mellom landene, selv om det i de fleste tilfeller dreier seg om en relativt lav grense. Det foreligger 

ingen empirisk støtte for at slike retningslinjer har effekt på alkoholkonsum (85). 

 

2.7 Litteraturinnhenting 

Denne kunnskapsoppsummeringen er basert på en tidligere gjennomgang av forskningslitteraturen 

som ble foretatt til en rapport til Helsedirektoratet ‘Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et 

folkehelseperspektiv’ (86) og kapitlet ‘Forbyggende tiltak på alkoholfeltet’ i Alkohol i Norge (87). I 

delene der effekten av ulike tiltak vurderes, er det særlig lagt vekt på systematiske 

kunnskapsoversikter2 og metaanalyser3 av studier som har vurdert effekten av tiltak, men også 

primærstudier beskrevet i oppsummeringene over (86,87). Ekstra litteratursøk ble utført for 

publikasjonsårene 2010 – 2020 for å identifisere nyere oversiktsstudier. Kun oversiktsstudier som 

hadde som formål å undersøke effekten av tiltak utviklet for å redusere alkoholbruk ble inkludert i 

denne kunnskapsoppsummeringen. De systematiske kunnskapsoversiktene og metaanalysene som er 

inkludert i oppsummeringen er publisert i internasjonale refereebetjente tidsskrift, hovedsakelig i 

tidsrommet 2014-2019. Sannsynligvis finnes det primærstudier av god kvalitet som har blitt publisert 

etter oversiktsartiklene ble publisert, og som derfor ikke inngår i denne kunnskapsoppsummeringen. 

For oversiktsartikler som er basert på et stort antall studier av god kvalitet, er det lite trolig at 

resultater fra enkeltstudier endrer konklusjonen betydelig. Dersom oversiktsartiklene er basert på et 

lavere antall studier (fordi det finnes lite forskning på temaet), vil funnene være mindre robuste og 

derfor kunne endres med resultater fra nye studier.   

                                                           
2 En systematisk kunnskapsoversikt er en litteraturstudie som prøver å identifisere, vurdere, velge og 
organisere all forskning av høy kvalitet relevant for et bestemt spørsmål. 

3 Metaanalyse er en kvantitativ metode for å oppsummere resultatene fra flere enkeltstudier som har belyst 
samme problemstilling. Formålet med en metaanalyse kan f.eks. være å tallfeste effekten av et tiltak, og å finne 
bedre holdepunkter for hva som er pålitelige, holdbare og robuste forskningsresultater, enn det man kan få fra 
hver enkelt studie vurdert for seg. 
 



I kapitlet ‘Forebyggende tiltak i skolen’ inngår fire systematiske kunnskapsoversikter 

(11,13,14,15), to metaanalyser (12,15) samt en litteraturgjennomgang av effekter av skolebaserte 

tiltak (16). Kapitlet ‘Forebyggende tiltak i arbeidslivet’ er basert på tre systematiske 

kunnskapsoversikter (24,34,35), en metaanalyse av studier som har vurdert effekten av tiltak i 

arbeidslivet (35) og to litteraturgjennomganger (22,25). Videre, i kapitlet ‘Forebygging i primær- og 

spesialisthelsetjenesten’ inngår syv systematiske kunnskapsoversikter (40,41,42,43,44,45,49) og en 

metaanalyse (40). Kapitlet ‘Forebygging i lokalsamfunnet’ er blant annet basert på tre 

litteraturgjennomganger (52,54,55). Kapitlet ‘Forebygging i utelivet’ er basert på to 

litteraturgjennomganger (74,76). I det siste kapitlet ‘Andre forebyggende tiltak’ - som omhandler 

effekten av massemediekampanjer, helseadvarsler på alkoholholdige drikker, samt retningslinjer for 

alkoholbruk - inngår to systematiske kunnskapsoversikter (79,80) og fire oversiktsstudier 

(81,82,84,85).  

 

2.8 Oppsummering 

Oppsummert viser denne gjennomgangen av den internasjonale forskningslitteraturen på effekter og 

implementering av tiltak for å redusere alkoholbruk at: 

 

 Skolebaserte programmer som har til hensikt å øke kunnskap om alkoholbruk, samt endre 

holdninger til alkoholbruk og redusere alkoholbruk kan bidra til å øke kunnskapsnivået og 

endre holdninger i målgruppen. Imidlertid er det ikke gitt at slike programmer fører til 

endringer i alkoholbruk. Dersom slike programmer fører til endringer i alkoholbruk, er 

effekten gjerne moderat og kortvarig, det er uklart hvilke ‘ingredienser’ i programmet som 

er virksomme og hvorfor programmet virker i noen kontekster men ikke andre.  

 Forebyggende programmer i utelivet har ofte til hensikt å redusere overskjenking, skjenking 

til mindreårige og vold. Evalueringer viser at programmene kan bidra til å øke 

kunnskapsnivået og endre holdninger i målgruppen, men at de i liten grad bidrar til å endre 

skjenkepraksisene. Programmene er mest effektive dersom de kombineres med andre 

virkemidler (multi-komponent programmer), som f.eks. kontroller og sanksjoner av 

skjenkesteder. 

 Studier som har vurdert effekten av kortvarige intervensjoner (‘brief interventions’), i 

arbeidslivskontekst og i primær- og spesialisthelsetjenesten, finner at slike tiltak kan føre til 

små reduksjoner i alkoholbruk, men at det ikke er gitt. Slike tiltak er i liten grad iverksatt i 

Norge og i andre land.  



 Nyere forskning viser at forebyggingsprogrammer på internett kan bidra til moderate 

endringer i alkoholbruk, både i skole- og arbeidslivskontekst. Via internett kan man 

potensielt nå mange. Imidlertid er det uklart hva som er de virksomme ‘ingrediensene’ i slike 

programmer. 

 Massemediekampanjer om skadevirkningene av alkohol og helseadvarsler på alkoholholdige 

drikkevarer kan bidra til økt kunnskap om de negative konsekvensene av alkoholbruk, men 

det finnes liten empirisk støtte for at kampanjer og advarselsmerking har effekt på 

alkoholbruk. 

 Det er ikke funnet empirisk belegg for at retningslinjer for lavrisiko alkoholbruk har effekt på 

alkoholkonsum. 

 I den internasjonale litteraturen om effekter og implementering av tiltak, er det godt 

dokumentert at høye priser og begrensninger i tilgjengelighet av alkohol bidrar til å redusere 

det totale alkoholkonsumet i befolkningen og derved også omfanget av skader og problemer 

knyttet til alkoholbruk.  

 Det er også dokumentert at regulering av reklame og markedsføring, aldersgrenser og 

kontroll av salg til mindreårige samt lav promillegrense i veitrafikken, kombinert med 

kontroller og sanksjoner, kan bidra til å dempe alkoholbruk i befolkningen. 

 

2.9 Kunnskapsbehov 

Det skjer en stadig utvikling av ikke-regulatoriske virkemidler og tiltak for å redusere skadelig 

alkoholkonsum i ulike grupper av befolkningen. Det er behov for mer kunnskap om iverksetting, 

opprettholdelse og effekter av slike tiltak. Når det gjelder skolebaserte intervensjoner, og 

internettbaserte intervensjoner i skole- og arbeidslivskontekst, er det fremdeles behov for kunnskap 

om hva som er de virksomme ‘ingrediensene’ i slike programmer. Videre mangler man kunnskap om 

hvordan effektive virkemidler (f.eks. multi-komponent modeller for å redusere overskjenking, 

skjenking til mindreårige og vold) best kan iverksettes og vedlikeholdes over tid. Det er videre behov 

for å utvikle og evaluere hvordan tiltak med kartlegging og motivasjonssamtaler (SBIRT) kan 

iverksettes i større skala i helsetjenesten.  
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3. Vurdering av muligheter for måloppnåelse gitt premisset om ikke å endre de 

regulatoriske virkemidlene 
 

I arbeidet med nasjonal alkoholstrategi (2020-2025) legges til grunn at hovedlinjene i 

alkoholpolitikken skal ligge fast. Tiltak som endrer pris eller tilgjengelighet til alkohol skal dermed 

ikke benyttes for å oppnå målet om 10 % reduksjon i skadelig alkoholbruk innen 2025. Andre 

virkemidler som supplerer de regulatoriske skal utgjøre tiltaksdelen i den nye alkoholstrategien. Som 

det framgår av den foregående gjennomgangen av forskning på effekter av slike tiltak, har de i beste 

fall begrenset effekt i noen kontekster og i noen målgrupper. Systematiske 

kunnskapsoppsummeringer viser at opplæring- og informasjonskampanjer rettet mot skoleungdom i 

beste fall kan ha en beskjeden forebyggende effekt på alkoholbruk (se kapittel 1.2.1). Det er også vist 

at slike programmer har beskjeden eller ingen effekt på alkoholbruk i den generelle befolkningen (1). 

Videre er det lite evidens for at alkoholforebyggende tiltak på arbeidsplassen er særlige virkningsfulle 

(se kapittel 1.2.2). Kartlegging og tidlig intervensjon i helsetjenesten og enkelte forebyggende tiltak 

på skjenkesteder kan ha en viss effekt i sine målgrupper (se kapittel 1.2.3 og 1.2.5). Behandling av 

alkoholbrukslidelser kan ha god effekt men når i beste fall bare en liten andel av denne lille 

målgruppen (2).  

 

Det synes derfor lite trolig at selv en bred implementering av forebyggende tiltak på arbeidsplasser, i 

helsetjenesten og på skjenkesteder vil kunne ha nevneverdig effekt på det totale alkoholforbruket i 

befolkningen. 

 

I den nasjonale alkoholstrategien utelukkes de to viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk: 

begrenset tilgjengelighet og et høyt avgiftsnivå. Begrensende salgs- og skjenketider, 

monopolordningen, bevillingssystemet og reklameforbudet bidrar til å begrense og kontrollere 

tilgjengeligheten til alkohol. Sammen med et høyt avgiftsnivå som øker alkoholprisen reduserer dette 

alkoholforbruket. Disse virkemidlene er alle begrunnet i helse- og sosialpolitiske hensyn (3,4). 

Endringer i pris og tilgjengelighet regnes som de mest effektive tiltak for å dempe forbruket i 

befolkningen og dermed omfanget av de alkoholrelaterte skadene (1,2).  

 

Regulering av pris og tilgjengelighet er universelle virkemidler som når alle alkoholbrukere. 

Alkoholbruk er imidlertid svært skjevfordelt i befolkningen. En liten andel av befolkningen står for en 

stor andel av det samlede alkoholkonsumet (5). Den tiendedelen av befolkningen som drikker mest, 

konsumerer omlag halvparten av det samlete konsumet. Som det framgår av 

litteraturgjennomgangen sist i dokumentet (Del 2, side 26-30), er det godt dokumentert at 



totalforbruket av alkohol i befolkningen henger tett sammen med hvor stor andel som har et svært 

høyt konsum, og med omfanget av skader, sykdom og dødsfall (6,7). Effektive tiltak som demper 

alkoholkonsumet generelt er i første rekke regulering av pris og tilgjengelighet (2,5,8).  

 

Det er lite trolig at andre tiltak enn de regulatoriske virkemidlene kan sikre en måloppnåelse om 10 % 

reduksjon i skadelig alkoholbruk. Vi vil samtidig minne om at totalforbruket av alkohol også påvirkes 

av andre forhold enn regulatoriske virkemidler og andre forebyggende tiltak. Fra 2010 til 2015 gikk 

totalforbruket (den registrerte omsetningen per innbygger over 15 år) ned med 9,4 %, fra 6,59 liter til 

5,97 liter. I årene etter 2015 har totalforbruket vært rimelig stabilt. Endringer i økonomiske forhold, 

preferanser for drikketyper og uregistrert handel kan påvirke totalforbruket av alkohol.   
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