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Alkoholkonsum i NorgeAlkoholkonsum i Norge

•      Alkohol 2. viktigste årsak til sykelighet og Alkohol 2. viktigste årsak til sykelighet og 
9.viktigste årsak til død i høyinntektsland 9.viktigste årsak til død i høyinntektsland (WHO, 2009)(WHO, 2009)

•    90-95% av befolkningen i Norge drikker    90-95% av befolkningen i Norge drikker    
        alkoholalkohol

•    Innbyggere over 15 år drikker i gjennomsnitt Innbyggere over 15 år drikker i gjennomsnitt 
        ca 8 liter ren alkohol per årca 8 liter ren alkohol per år



•    Tidelen som drikker mest, drikker halvpartenTidelen som drikker mest, drikker halvparten
        av alt, i snitt > 40 liter ren alkohol per årav alt, i snitt > 40 liter ren alkohol per år

•    60.000 – 300.000 ’høykonsumenter’60.000 – 300.000 ’høykonsumenter’

•    Både totalt inntak og drikkemønster harBåde totalt inntak og drikkemønster har
        betydning for skaderisikobetydning for skaderisiko

Alkoholkonsum i NorgeAlkoholkonsum i Norge



Omsetning av liter ren alkoholOmsetning av liter ren alkohol  i Norge og i       i Norge og i       
andre europeiske land i 2003andre europeiske land i 2003

Kilde: Sirus RusStat (http://statistikk.sirus.no/sirus/)Kilde: Sirus RusStat (http://statistikk.sirus.no/sirus/)



Alkoholmengde per drikkesituasjonAlkoholmengde per drikkesituasjon

• Helgene står for ca 70% av drikkesituasjonene i Norge Helgene står for ca 70% av drikkesituasjonene i Norge 
(Horverak & Bye, 2007)(Horverak & Bye, 2007)

Hibell m fl. (2003):Hibell m fl. (2003):

Merk: Tabellen viser tall fra siste 12 mndMerk: Tabellen viser tall fra siste 12 mnd
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Registrert vs. selvrapportert alkoholbrukRegistrert vs. selvrapportert alkoholbruk

• Horverak & Bye (2007):Horverak & Bye (2007):

              Antakelig mer underrapportering mht. arbeidsrelatertAntakelig mer underrapportering mht. arbeidsrelatert
              alkoholbruk, og konsekvenser av alkoholbruk foralkoholbruk, og konsekvenser av alkoholbruk for
              arbeidslivet arbeidslivet 
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Bruk av alkohol og andre rusmidler Bruk av alkohol og andre rusmidler 
blant arbeidstakereblant arbeidstakere









Forsker Sverre Nesvåg Forsker Sverre Nesvåg 
uttaler seg til Dagbladet:uttaler seg til Dagbladet:

Jobb + alkohol = santJobb + alkohol = sant

””Vi drikker stadig mer Vi drikker stadig mer 
alkohol i gråsonen mellom alkohol i gråsonen mellom 
arbeidstid og fritid”arbeidstid og fritid”



Bruk av alkohol og andre rusmidler blant Bruk av alkohol og andre rusmidler blant 
norske arbeidstakerenorske arbeidstakere

• Lie og Nesvåg (2001):Lie og Nesvåg (2001):

○  ○  95% hadde drukket alkohol i løpet av det siste året95% hadde drukket alkohol i løpet av det siste året

○  ○  61% hadde drukket alkohol en eller flere ganger i 61% hadde drukket alkohol en eller flere ganger i 
løpet av siste 2 ukerløpet av siste 2 uker

○  ○  43% av totalforbruket av alkohol siste 2 uker forekom i 43% av totalforbruket av alkohol siste 2 uker forekom i 
arbeidsrelaterte situasjonerarbeidsrelaterte situasjoner

○  ○  Illegale rusmidler: 2,7% i løpet av siste 12 mndIllegale rusmidler: 2,7% i løpet av siste 12 mnd

○  ○  Vanedannende legemidler: 1-2% siste 12 mndVanedannende legemidler: 1-2% siste 12 mnd



Spørreskjema vs. spyttprøveSpørreskjema vs. spyttprøve

• Pilotundersøkelse blant 526 arbeidstakere, 82% 
svar (Gjerde & Moan, 2010)

Spørreskjema Spørreskjema 
og/eller 

spyttprøver

Drukket alkohol siste 24 timer 21,0% 
(N=109)

21,7% 
(N=114)

Drukket 4 eller flere alkoholenheter 
siste 24 timer

1,9% 
(N=10)

3,4% 
(N=18)

Brukt sløvende medisiner siste 48 
timer

4,2% 
(N=22)

5,1% 
(N=27)

Brukt illegale stoffer siste 48 timer 0,4% 
(N=2)

1,7% 
(N=9)



Konsekvenser av alkoholbruk                    Konsekvenser av alkoholbruk                    
    for arbeidslivet    for arbeidslivet



Alkoholbruk og sykefraværAlkoholbruk og sykefravær

• Akutte konsekvenser av alkoholbruk:

○   Bakrus, vold og ulykker

• Kroniske alkoholskader: 

○  Fysiske, f. eks kreft og leverskader  

○  Psykiske lidelser, f. eks depresjon



Hvor stor andel av fraværet kan tilskrives Hvor stor andel av fraværet kan tilskrives 
alkoholbruk?alkoholbruk?

• Undersøkelse blant norske arbeidstakere, 16-67 år 
(Grimsmo & Rossow, 1997): 

o  1,5-2% av det totale sykefraværet 

o  14-19% av det samlede korttidsfraværet (1-3 dager) 

o  44-59% av endagsfraværet

• Undersøkelse blant norske arbeidstakere, 25-28 år 
(Hammer, 1999): 

o  34% av endagsfraværet 



Hvem er borte fra jobb på grunn av alkoholbruk?Hvem er borte fra jobb på grunn av alkoholbruk?
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Fører en økning i alkoholkonsumet i befolkningen Fører en økning i alkoholkonsumet i befolkningen 
til en økning i sykefraværet?til en økning i sykefraværet?

• Bruk av aggregerte data på befolkningsnivå: 
tidsserieanalyse

• Unngår seleksjonseffekter 

• Gir svar på spørsmålet: 

– Fører en økning i alkoholkonsumet til en økning i 
sykefraværet?



Alkoholbruk og det samlede sykefraværetAlkoholbruk og det samlede sykefraværet
 Norström og Moan (2009)  Norström og Moan (2009) 

• Sammenheng mellom utvikling av alkohol-Sammenheng mellom utvikling av alkohol-
konsum og sykefravær i Norge fra 1957-2001konsum og sykefravær i Norge fra 1957-2001

• Sykefravær: prosentvis fravær av alle 
arbeidsdager (Kilde: NHO, kun data fra manuelle arbeidere)

• Alkoholkonsum: salg av alkohol (liter ren alkohol) 
for de som var 15 år og eldre – samlet og spesifikt 
for øl, vin og brennevin (Kilde: SSB)

• Det ble kontrollert for arbeidsledighet (Kilde: SSB)



ResultaterResultater

• Økning i konsumet på 1 liter ren alkohol per 
innbygger førte til 13% økning i sykefraværet 
blant menn (p<.05) 

• Ingen signifikant sammenheng mellom alkohol-
konsum og sykefravær for kvinner

○  Kvinner drikker mindre, drikker seg sjeldnere beruset 
og drikker mindre sprit enn menn

• Kun økning i forbruk av brennevin, ikke øl og vin, 
som hadde innvirkning på sykefraværet blant 
menn



Alkoholkonsum og yteevne på jobbAlkoholkonsum og yteevne på jobb

• Internasjonal forskning Internasjonal forskning (Moore m fl., 2000)(Moore m fl., 2000)

○  ○  Mest fremtredende blant ’problemdrikkerne’ Mest fremtredende blant ’problemdrikkerne’ 

• Synovate MMI (2006): 2000 nordmenn over 20 Synovate MMI (2006): 2000 nordmenn over 20 
årår

○ ○ 40% hadde hatt problemer med å fungere på 40% hadde hatt problemer med å fungere på 
jobben fordi de var i bakrus jobben fordi de var i bakrus 

○ ○ 50% av yrkesaktive menn mot 33% av kvinnene50% av yrkesaktive menn mot 33% av kvinnene

○ ○ Mest utbredt blant 20-29 åringer (56%)Mest utbredt blant 20-29 åringer (56%)



Arbeidsrelaterte ulykker som følge alkoholbrukArbeidsrelaterte ulykker som følge alkoholbruk

• 1977: Alkohol involvert i 5-10% av arbeids-1977: Alkohol involvert i 5-10% av arbeids-
ulykkene i Norge ulykkene i Norge (Reigstad, 1977)(Reigstad, 1977)

– Div. sikkerhetstiltak: Kraftig nedgang i andel Div. sikkerhetstiltak: Kraftig nedgang i andel 
arbeidsulykker i forhold til det totale antallet arbeidsulykker i forhold til det totale antallet 
ulykker i Norgeulykker i Norge

• Internasjonal forskning Internasjonal forskning (Rossow, Pernanen & Rehm, 2001)(Rossow, Pernanen & Rehm, 2001)::

– Alkohol involvert i 2-22% av ulykkeneAlkohol involvert i 2-22% av ulykkene

– Ansatte med definerte alkoholproblemer har en Ansatte med definerte alkoholproblemer har en 
forhøyet risiko for å bli utsatt for arbeidsulykkerforhøyet risiko for å bli utsatt for arbeidsulykker 



Hva koster alkoholbruk for arbeidslivet?Hva koster alkoholbruk for arbeidslivet?

• Gjelsvik (2004): årlige samfunnsmessige kostnader Gjelsvik (2004): årlige samfunnsmessige kostnader 
18 milliarder kroner - 70% av kostnadene knyttet til 18 milliarder kroner - 70% av kostnadene knyttet til 
arbeidslivetarbeidslivet

AAllkkoohhoollrreellaatteerrttee  uuttggiifftteerr  ffoorr  aarrbbeeiiddsslliivveett  11..  eessttiimmaatt  22..  eessttiimmaatt  
      

SSyykkeeffrraavvæærr  11  553322  11  775500  

RReedduukkssjjoonn  ii  kkvvaalliitteett      88  771166  88  771166  

AArrbbeeiiddsslleeddiigghheett    993300  993300  

FFoorr  ttiiddlliigg  ddøødd  333399  11  007744  

      
TToottaallee  kkoossttnnaaddeerr  1111  551177  1122  447700  

 Kostnader angitt i mill. krKostnader angitt i mill. kr



KonklusjonerKonklusjoner 

• Alkoholbruk fører til langtids sykefravær og Alkoholbruk fører til langtids sykefravær og 
forårsaker en stor andel av korttidsfraværet i forårsaker en stor andel av korttidsfraværet i 
norsk arbeidslivnorsk arbeidsliv

• Relativt mange norske arbeidstakere har  Relativt mange norske arbeidstakere har  
problemer med å utføre arbeidsoppgaver pga. problemer med å utføre arbeidsoppgaver pga. 
bakrusbakrus

• Alkoholbruk fører til store utgifter for arbeidslivetAlkoholbruk fører til store utgifter for arbeidslivet

• Økt alkoholforbruk i gråsonen mellom arbeid og Økt alkoholforbruk i gråsonen mellom arbeid og 
fritid – hva er konsekvensene?fritid – hva er konsekvensene?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

