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Socialt mål om større effekt af alkoholbehandlingen
Der har de senere år været markante tegn på en stigning i effekten af den
offentligt finansierede alkoholbehandling. I 2017 afsluttede 44 pct. et be handlingsforløb for alkoholafhængighed med alkoholfrihed, et reduceret
forbrug eller med relevant henvisning til yderligere behandling. I 2013 var
andelen 34 pct.
Personer i alkoholbehandling er en sammensat gruppe af personer. Størrelsen
af de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af alkoholafhængigheden
varierer betydeligt inden for gruppen. Fælles for gruppen af personer i alkoholbehandling er, at de har behov for hjælp og støtte til at lette den daglige tilvæ relsen og forbedre livskvaliteten.
Den registrerede andel af alkoholbehandlingsforløb, der afsluttes som færdigbehandlede (alkoholfri eller med en reduktion i alkoholforbruget) eller med relevant henvisning til yderligere behandling, er steget jævnt fra år til år siden 2013.
Der er således tegn på, at effekten af alkoholbehandlingen er blevet bedre de
seneste år.
I 2017 afsluttede 44 pct. et behandlingsforløb for alkoholafhængighed med alkoholfrihed, et reduceret forbrug eller med relevant henvisning til yderligere behandling. Det er en stigning på 10 pct.-point i forhold til 2013, hvor andelen var
på 34 pct., jf. figur 1.
Figur 1
Alkoholbehandlingsforløb, der er afsluttet færdigbehandlet eller udskrevet til andet tilbud

Anm.: Omf atter ikke-anony me, of fentligt finansierede alkoholbehandlingsf orløb. Af sluttet med relev ant henv isning
omf atter ”Udskrev et til anden institution”, ”Udskrev et til egen læge” eller ”Udskrev et til hospital”. Antallet af indberetninger med af slutningsårsager i 2017 er markant lav ere end f or de tidligere år, hv ilke kan hav e en bety dning
f or resultatet.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv .

Der er store forskelle på resultaterne af alkoholbehandlingen, når man sammenligner på tværs af kommuner. Der er således nogle kommuner, hvor den
positive effekt af alkoholbehandlingen ser ud til at være større end i andre kom-
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muner. Men forskellene kan også skyldes en række andre forhold, som fx forskelle i kommunerne på tyngden af alkoholforbruget, forskellige måder at organisere indsatsen på og forskelle i registreringspraksis.
Samlet set, er den umiddelbare effekt af den offentligt finansierede alkoholbehandling størst i en række kommuner nord for København samt Vest - og Nordjylland, jf. figur 2.
Figur 2
Andel personer i offentligt finansieret alkoholbehandling, som afslutter et behandlingsforløb som
alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning , 2017
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Noter: *) Når data f or en kommune omf atter 3 personer eller derunder, v ises opgørelsen ikke f or kommunen som
f ølge af de diskretionshensy n, Danmarks Statistik underlægger brugen af registerdata. Antallet af indberetninger
med af slutningsårsager i 2017 er markant lav ere end f or de tidligere år, hv ilke kan hav e en bety dning f or resultatet.
Anm.: Opgjort på baggrund af bopælskommune. Der opgøres antal ikke-anony me of f entligt finansieret behandlingsf orløb, som er af sluttet i året. Hv is en person har af sluttet f lere behandlingsf orløb i løbet af året tæller v edkommende f lere gange. I nogle kommuner er der tale om f å behandlingsf orløb, hv orf or resultaterne skal f ortolkes
med v arsomhed. Se i øv rigt anmærkningen til f igur 1.
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv .
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