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Takk fy r ir  góðan fund í m orgun.

A lþ jóðaheilbrigð issto fnunin  gaf nýlega út ítalega skýrslu um skaðsemi áfengis. 
Upplýsingar um skýrsluna og e intak af henni má finna hér:

http ://www.who.int/substance abuse/publications/Qlobal alcohol report/en/

Landlæ knir hefur b irt upplýsingar byggðar á skýrslunni, sbr. hér:

h ttp ://w w w .land laekn ir.is /um -em bae ttid /q re ina r/a re in /item 24940 /A fenq i-oq -he ilsa -
landsmanna

Barnavem darstofa ve itir  með ánæ gju frekari upplýsingar óski nefndin e ftir  því.

Með kveðju,

Heiða Björg

Heiða Björg Pálm adóttir 

lög fræ ðingur Barnaverndarstofu

http://www.who.int/substance
http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/qreinar/arein/item24940/Afenqi-oq-heilsa-
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Embætti 
landlæknis
D irecto fate  of Heallt'

Áfengi og heilsa landsmanna

Fyrir Alþingi liggur fyrir frumvarp um breytingar á lögum er varða verslun með áfengi. Með frumvarpinu er 
lagt til að einkasala ÁTVR á áfengi verði aflögð.

Andstætt þvi sem kemur fram i greinargerð með frumvarpinu benda allar alþjóðlegar rannsóknir til þess 
að afnám einkasölu á áfengi muni leiða til aukinnar heildarneyslu. Enn fremur sýna rannsóknir að 
samhliða aukinni áfengisneyslu aukist samfélagslegur kostnaður vegna áfengistengdra vandamála.

Bókin Alcohol: No Ordinary Commodity - Research and Public Policy eftir Babor o.fl.. kom út í 
endurbættri útgáfu árið 2010. Þar er rýnt í allar helstu rannsóknir sem nýtast við stefnumótun i 
áfengismálum. Þar kemur meóal annars fram að áfengi getur valdið likamlegum, andlegum og 
félagslegum skaða vegna eituráhrifa á likamann, vimu og fiknar. Meginskýringin á samfélagslegu tjóni af 
völdum áfengis er vegna vimunnar sem hefur í för með sér ofbeldi, umferðarslys og önnur slys.

Samkvæmt skýrslunni Global status report on alcohol and health frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 
mátti á árinu 2012 rekja 5,9% dauðsfalla í heiminum til áfengis. Hlutfallið er hæst, eða 13,3%, í Evrópu 
þar sem áfengisneysla er einnig mest (mynd 1). Á sama hátt má rekja um 5% af sjúkdómabyrði og slysa 
á heimsvísu til áfengisneyslu.

Mynd 1. Hlutfall dauðsfalla 
sem rekja má til 
áfengisneyslu eftir 
mismunandi svæðum i 
heiminum.

Heimild: Global status report 
on alcohol and health 2014 
(World Health Organization)

Samkvæmt skýrslunni er 
einnig sterkt samband milli 
óhóflegrar áfengisneyslu og 
ofbeldis af ýmsum toga, s.s heimilisofbeldi. vanrækslu barna, nauðgana og ofbeldis meðal ungmenna.

Þá eru ótalin þau áhrif sem áfengisneysla hefur á aðra en þann sem þess neytir og samfélagið i heild. í 
Adgerdaáætlun Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar kemur meðal annars fram að þessi áhrif eru ekki minni en vegna óbeinna reykinga 
og mun meiri en vegna notkunar ólöglegra vimuefna.

Aukið aðgengi að áfengi, sem leiðir til aukinnar áfengisneyslu, er þvi líkiegt til að auka tiðni ofbeldis og 
annarra samfélagslegra vandamála sem geta tvöfaldað samfélagslegan kostnað vegna áfengisneyslu. 
Þvi verður að skoða heildarmyndina áður en einkasala ríkisins á áfengi er afnumin. ekki sist í Ijósi þess 
að Alþingi er nú einnig með til skoðunar frumvarp um aðgerðir til að draga úr heimilisofbeldi.

Leiðir til að draga úr skaðlegum  áhrifum  áfengisneyslu
Sterkur visindalegur grunnur er fyrir virkum aðgerðum til að draga úr skaðlegum áhrifum áfengisneyslu.

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item24940/Afengi-og-heilsa-lan... 11.11.2014
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Stýring á aðgengi aö áfengi er árangursrik leiö til aö takmarka áfengisneyslu og um leið mjög virk 
forvarnaraðgerð.

Rannsóknir á takmörkun aðgengis sýna að takmörkun afgreiðslutima, fjölda söludaga og sölustaða helst 
i hendur viö minni neyslu og minna tjón af völdum hennar. Þetta kemur meðal annars fram i 
Aðgerðaáætlun Alþjóóaheilbrigðismálastofnunarinnar i Evrópu til að draga úr skaðlegri notkun áfengis 
2012-2020 og Heilsa 2020 (sjá ítarefni að neðan) en hún leggur grunn að forvarnarstarfi stofnunarinnar 
til ársins 2020.

Verð og skattlagning áfengis er leið sem margar þjóðir nota og rannsóknir hafa sýnt fram á að 
verðlagning hefur áhrif á neysluna. Enn fremur sýna hagtölur að samhengi er milli hækkunar 
áfengisskatta. áfengisverðs og fækkunar vandamála sem rekja má til áfengisdrykkju.

Niðurstöður rannsókna benda eindregið til þess að einkasala rikisins á áfengi dragi úr neyslu og tjóni 
sem af henni hlýst og ef einkasölunni er aflétt aukist heildarneysla áfengis.

Athygli vekur að í fyrrnefndri bók Babors og félaga kemur fram aö fræösla skilar ekki mælanlegum 
árangri en opinberar aðgerðir verulegum. Mátu höfundarnir 32 leiðir til að draga úr skaðlegum áhrifum 
áfengisneyslu. Niðurstööur þeirra benda til að eftirfarandi tíu leiðir standi upp úr þegar móta skal 
áfengisstefnu:

1. Aldurstakmarkanir við áfengiskaup
2. Ríkiseinkasala áfengis
3. Takmarkanir á sölutímum og söludögum
4. Takmarkaður fjöldi sölustaöa
5. Áfengisskattar
6. Lög um leyfilegt magn áfengis í blóði ökumanna
7. Eftirlit með ölvunarakstri
8. Ökuleyfissvipting sem viðurlög við ölvunarakstri
9. Ökuleyfi með skertum réttindum handa nýjum ökumönnum 

10. Stutt úrræði handa fólki sem drekkur mikið (áhættuhópi)

Þessar niöurstöður renna gildum stoðum undir þá áfengisstefnu sem hefur verið mótuð á islandi. Sú 
breyting á löggjöf um aögengi og verð á áfengi sem nú er til umfjöllunar á Alþingi getur þvi haft 
umtalsverðar afleiðingar fyrir lif og heilsu einstaklinga og lýðheilsu hér á landi.

Landlæknir vill af þessu tilefni vekja athygli á Stefnu i áfengis- og vimuvörnum til ársins 2020 sem 
samþykkt var af heilbrigðisráherra fyrr á árinu. í stefnunni kemur meöal annars fram að mikilvægt sé að 
lýðheilsusjónarmið séu höfð að leiðarljósi, ásamt bestu þekkingu á virkum og árangursríkum aðgerðum, 
við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varðar áfengi, ólögleg vimuefni og misnotkun ávana- og fíknilyfja 
og vefaukandi stera.

Eitt markmiða stefnunnar er að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum. Mikilvægt er þvi að 
lýðheilsusjónarmið verði einnig höfð að leiðarljósi í komandi umræðu um afnám einkasölu á áfengi.

G eir G unnlaugsson
landlæknir

ítarefni:
Global status report on alcohol and health 2014

Áfengi -  engin venjuleg neysluvara. Stutt islensk bvðina á samantekt úr bókinni Alcohol -  no orciinaiy 
commodity. (PDF)

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item24940/Afengi-og-heilsa-lan... 11.11.2014
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Health 2020 policv framework and strateav 

Áfenqi - aðqenqi - áhrif (umfiöllun frá 2005)

Aðaerðaáætlun Albióðaheilbriqðismálastofnunarinnar aean lifsstilstenadum siúkdómum 2013 -2020 
(PDIr)

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020 (PDF)

Stefna i áfenqis- oq vimuvörnum til ársins 2020

Rannsóknarskýrslur um áfenqismál (PDF). Samantekt, gerð i október 2014, um rannsóknarskýrslur um 
áfengi, neyslumynstur áfengis, áhrif áfengisneyslu á einstaklinga og samfélög, áhrif breytinga á 
sölufyrirkomulagi áfengis og gagnreyndar aðgerðir til að draga úr eða sporna við skaðlegum áhrifum 
áfengis.

«  Til baka Fyrst birt 08.10.2014 
Síðast uppfært 13.10.2014
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Management of substance abuse 

Global status report on alcohol and health 2014

The Global status report on alcohol and health 2014 
presents a comprehensive perspective on the global, 
regional and country consumption of alcohol, patterns of 
drinking, health consequences and policy responses in 
Member States. It represents a continuing effort by the 
World Health Organization (WHO) to support Member 
States in collecting information in order to assist them in 
their efforts to reduce the harmful use of alcohol, and its 
health and social consequences. The report was 
launched in Geneva on Monday 12 May 2014 during the 
second meeting of the global network of WHO national 
counterparts for implementation of the global strategy to 
reduce the harmful use of alcohol.

News release

Global status report on alcohol and health 2014

The report provides a global overview of alcohol consumption in relation 
to public health (Chapter 1) as well as information on: the consumption 
of alcohol in populations (Chapter 2); the health consequences of 
alcohol consumption (Chapter 3); and policy responses at national level 
(Chapter 4). In addition the report contains country profiles for WHO 
Member States and appendices with statistical annexes, a description of 
the data sources and methods used as well as references.

Status report without country profiles 
pdf. 2.43Mb
Individual country profiles 
pdf, 4.54Mb
Statistical annexes, methodology and references 
pdf, 1.12Mb 

Country profiles by country name

Download the entire report here (NB! 7.25 MB)
Order a hard copy of the report here

Related links:

Second meeting of WHO Global counterparts 12 - 14 February 2014 
WHO Global strategy to reduce the harmful use of alcohol 
WHO Global Information System on Alcohol and Health 
Alcohol fact sheet

2011 Global status report on alcohol and health 
pdf, 1.81Mb 

2011 country profiles

WHO REFERENCES

WHO Resolutions Related to 
Substance Use 

For more information

WHO Expert Committee on 
Drug Dependence 

For more information

W HO Expert Committee on 
Problems Related to Alcohol 
Consumption  

For more information

UN REFERENCES

UN International Drug Control
Conventions
For more information

UN Key Declarations  

For more information

The Global Information System on 
Alcohol and Health

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/ 11.11.2014
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EXIT THE M A Jl  Of
IIAKMFUL SUBSIANCt USE
FOR B fTTER G lO B A l HEALTH
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