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Rannsóknarskýrslur um áfengismál -  samantekt

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.

ESPAD-The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
http://espad.org/Uploads/ESPAD reports/2011/The 2011 ESPAD Report FULL 2012 10 29.pdf 
http://www.espad.org/Uploads/ESPAD reports/2007/The 2007 ESPAD Report-FULL 091006.pdf 
http://www.espad.org/Uploads/ESPAD reports/2003/The 2003 ESPAD report.pdf 
http://www.espad.org/Uploads/ESPAD reports/1999/The 1999 ESPAD report.pdf 
http://www.espad.org/Uploads/ESPAD reports/1995/The 1995 ESPAD report.pdf 
Sam-Evrópsk rannsókn, gerð á 4 ára fresti, sem skoðar áfengis- og vímuefnanotkun ungmenna (15-16 
ára)

Niðurstaða: (einungis horft á áfengishlutann)
• íslensk ungmenni á aldrinum 15-16 ára neyta hvað minnst áfengis miðað við önnur ungmenni 

í Evrópu, bæði þegar horft er til heildarneyslu yfir eitt ár og neyslu síðustu 30 daga.
• Noregur, Svíþjóð og Finnland raða sér öll neðarlega yfir lönd þar sem drykkja ungmenna er

lítil. í Danmörku er ungmennadrykkja með því hæsta sem gerist í Evrópu.

(2009) Vímuefnaneysla íslenskra unglinga í alþjóðlegum samanburði 1995-2007
http://www.espad.is/V%C3%ADmuefnaneysla 2007.pdf
Samantekt á áfengis- og vímuefnanotkun ungmenna á íslandi á árunum 1995-2007. Unnið úr gögnum 
ESPAD

Niðurstaða: (einungis horft á áfengishlutann)
• íslensk ungmenni á aldrinum 15-16 ára neyta hvað minnst áfengis miðað við önnur ungmenni 

í Evrópu, bæði þegar horft er til heildarneyslu yfir eitt ár og neyslu síðustu 30 daga.
• Noregur, Svíþjóð og Finnland raða sér öll neðarlega yfir lönd þar sem drykkja ungmenna er

lítil. í Danmörku er ungmennadrykkja með því hæsta sem gerist í Evrópu.

(2010) Best practice in estimating the costs of alcohol -  Recommendations for future studies
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0009/112896/E93197.pdf 
Samantekt á kostnaðarþáttum sem tengjast áfengisneyslu

Niðurstaða:
• Kostnaðarliðir sem tengjast áfengisneyslu eru m.a.: Heilbrigðisþjónusta, félagsleg 

ummönnun, afbrot, ölvunarakstur og vinnutap.
• Suma kostnaðarliði getur verið erfitt að meta til fjár s.s sársauka, þjáningu og dauðsföll.
• Áfengi hefur þó að einhverju leyti fjárhagslegan ávinning með í för s.s. framleiðslustörf og 

viðskipti, sem er oft ekki tekið með í útreikninga.
• Mikilvægt að finna orsakasamhengi milli kostnaðarliða og áfengisneyslu.
• Ráðleggingar varðandi kostnaðarútreikninga.
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(2012) Effects ofAlcohol Retail Privatization on Excessive Alcohol Consumption and Related Harms
h ttp://www. sciencedirect. com/science/article/pii/S0749379712000256
Skoðuð eru áhrif einkavæðingar áfengissölu á óhóflega neyslu áfengis og skaða af völdum þess

Niðurstaða:
• Sterkar vísbendingar benda til þess að áfengisala og óhófleg neysla áfengis aukist í kjölfar 

einkavæðingar á sölu áfengis.
• Ríkisrekstur á sölu áfengis stuðlar að minni skaðsemi en ef salan er gefin frjáls.
• Stýring stjórnvalda á áfengissölu í verslunum er ein árangursríkasta ieiðin til að minnka 

óhóflega neyslu og koma í veg fyrir dauðsföll og skaðsemi af völdum áfengis.

(2009) The Effectiveness ofLimiting Alcohol Outlet Density As a Means ofReducing Excessive 
Alcohol Consumption and Alcohol-Related Harms
http://www.thecommunitvauide.ora/alcohol/EffectivenessLimitinciAlcoholOutletDensitvMeansReduci
naExcessiveAlcoholConsumptionAlcohol-RelatedHarms.pdf
Tengsl áfengisneyslu og skaða af völdum þess við aukið/takmarkað aðgengi

Niðurstaða:
• Jákvæð tengsl milli fjölda verslana og aukinnar áfengisneyslu sem og skaðsemi, m.a. 

sjúkdómar, meiðsli, glæpi og ofbeldi.
• Stýring á aðgengi áfengis getur verið stjórntæki til að minnka ofneyslu áfengis og neikvæðar 

afleiðingar þess.

(2010) Potential consequences ofreplacing a retail alcohol monopoly with private licence system: 
results from Sweden
http://people.su.se/~totto/downloadable publications/A50.pdf
Mögulegar afleiðingar þess að leggja niður einkaleyfi ríkis á sölu áfengis í Svíþjóð og taka upp frjálsa 
verslun

Niðurstaða:
• Tvö tilfelli tekin fyrir:

1. Skipta út einkaleyfi ríkis fyrir aðrar einkareknar verslanir með áfengissöluleyfi.
2. Leyfa áfengissölu í matvöruverslunum.

• Fyrra tilfellið er talið skila 17% aukningu í áfengisneyslu sem myndu auka tilfellum dauðsfalla 
um 770, líkamsárasa um 8.500 og veikindadagar myndu fjölga um 4,5 milljón á ári.

• Seinna tilfellið er talið skila 37,4% aukningu í áfengisneyslu sem myndu auka tilfellum 
dauðsfalla um 2.000, líkamsárasa um 20.000 og veikindadagar myndu fjölga um 11,1 milljón á 
ári.

(2014) 2014 ISSUE BRIEFS FOR STATES -  Brief Explanation ofCommon Alcohol Regulatory Issues 
Facing State and Local Communites
http://www.healthvalcohoimarket.com/pdf/lssueBriefs2014.pdf 
Spurningar og svör sem viðkoma áfengissölu og kostir stýrðrar áfengissölu
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(2011) Preventing Excessive Alcohol Consumption: Privatization of Retail Alcohol Sales
http://www. thecommunitvauide. ora/alcohol/privatization.html 
Aukin áfengisneysla í kjölfar einkavæðingar, samantekt á 17 rannsóknum

Niðurstaða:
• Samantekt úr 17 rannsóknum gaf til kynna að 44% aukning verði á sölu áfengis á mann við 

einkavæðingu.
• Samantekt úr 9 rannsóknum gaf til kynna að 2,2% minnkun á sölu áfengis á stöðum með 

ríkisreknar áfengisverslanir

NABCA -  National Alcohol Bevarges Control Association
h ttp://www.nabca. org/
Heimasíða „National Aicohol Beverages Control Association"

eurocare - European Alcohol Policy Alliance
http://eurocare. org/
Heimasíða „European Alcohol Policy Alliance"

(2013) Mulled whines -  People are drinking less hut doing so more harmfully. Policymakers want 
higher prices-causing a headache for the booze indrustry
http://www.economist.com/news/international/21591878-people-are-drinl<ina-less-doina-so-more- 
harmfullv-policvmakers-want-higher?fsrc=nlw%7Chia%7C12-18-2013%7C7246069%7C38152364%7C 
Minni áfengisdrykkja en skaðlegri drykkjarvenjur

Niðurstaða:
• Fólk drekkur áfengi í meira magni en áður.
• Verð er of lágt. Hærra verð mun leiða til minni drykkju.

(2013) ALCOHOL AND SOCIETY -  A Research Reportfrom IOGT-NTO and the Swedish Society of 
Medicine
http://ioat.se/wp-content/uploads/forskningsrapport-ena-HELA.pdf 
Áfengi og samfélagið, áhersla á ungmenni

Niðurstaða:
• Þrátt fyrir að vísbendingar um að áfengisdrykkja ungmenna í Svíþjóð hafi dregist saman á 

síðustu árum þá er hlutfallið ennþá hátt, sem og skaðsemin af völdum þess.
• Vísbendingar eru um að áfengisdauði, umferðaslys af völdum áfengis og ofbeldi hafi farið 

vaxandi.
• Mikilvægt að viðhalda einkaleyfi ríkis á áfengissölu, ströngum lögum varðandi ölvunarakstur 

og háum skatti á áfengi.
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(2013) Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries 2013
http://www.euro.who.int/ data/ossets/pdf file/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-
Health-in-35-European-Countries.pdf
Úttekt á áfengisnotkun og heilsufari í 35 Evrópulöndum

(2013) OECD Factbook 2013-A lcohol consumption
http://www.oecd-ilibrarv.org/economics/oecd-factbook-2013/alcohol-consumption factbook-2013- 
99-en

Áfengisneysla í OECD ríkjum 

Niðurstaða:
• ísland, Noregur og Svíþjóð skipa sér í hóp þeirra Evrópulanda í OECD sem drekka minnst af 

áfengi eða í kringum 7 lítra á einstakling (árið 2010). Meðaltal OECD landa er milli 9 og 10 
lítra á einstakling.

(2013) Alcohol Policy in Europe Evidence from AMPHORA (Alcohol Public Health Research Alliance)
http://amphoraproiect.net/w2box/data/e-book/AMPHQRA%20ebook.pdf 
Áfengisnotkun og lýðheilsa í Evrópu

Niðurstaða: (margar minni greinar)
• Einstaklingar í Evrópu neyta að meðaltali tvöfalt meira af áfengi en meðaltal heimsins.
• Skaðsemi af völdum áfengis er mikil í Evrópu, 10% af ótímabærum sjúkdómum tilkomið 

vegna áfengisneyslu, 1 af hverjum 7 ótímabærum dauðsföllum má rekja til áfengis hjá körlum 
og 1 af hverjum 13 hjá konum.

• ísland, Svíþjóð, Noregur og Finnland hafa ströngustu löggjöfina í Evrópu varðandi sölu 
áfengis.

• Jákvæð tengsl eru á milli strangrar áfengislöggjafar og minni áfengisneyslu.
• Frjálsræði í sölu áfengis ýtir undir áfengisdrykkju og skaðsemi af völdum þess.

(2014) WHO (World Health Organization): Global status report on alcohol and health 2014
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763 eng.pdf 
Úttekt á áfengisnotkun og heilsufari í heiminum

(2008) Does a pint a day affect your child's pay? The effect ofprenatal alcohol exposure on adult 
outcome
http://www. cemmap. ac. uk/wps/cwp2208.pdf
Áfengisneysla á meðgöngu og afdrif afkomenda 30 árum síðar, ásamt tengingu við einkavæðingu á 
sölu á sterkum bjór í Svíþjóð á sjöunda áratugnum.

Niðurstaða:
• Einstaklingar sem voru mest útsettir fyrir áfengisnotkun móður á meðgöngu, höfðu lægri 

tekjur og lægra menntunarstig en samanburðarhópur.
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(2013) Who pays the bar tab? Beer consumption and economic growth in the United States.
http://onlinelibrary. wiley. com/doi/10.1111/ecin. 12048/pdf
Tengsl áfengisneyslu og hagvaxtar í Bandaríkjunum. Gögn frá 1971-2007 skoðuð

Niðurstaða:
• Aukning á áfengisneyslu tengd við minni hagvöxt og minnkun á áfengisneyslu tengd við 

aukinn hagvöxt.
• Hækkun á áfengisskatti eykur hagvöxt.

(2013) The Fiscal and Social Effects ofState Alcohol Control Systems
http://irlee.umich.edu/Publications/Docs/FiscalAndSocialEffectsOfStateAlcoholControlSystems.pdf 
Kannaður er kostnaður og ávinningur á einkasölu ríkis á áfengi og dreifingu. Byggt á þriggja áratuga 
gögnum frá ýmsum fylkjum Bandaríkjanna.

Niðurstaða:
• Fylki með ríkisrekstur fengu tvöfalt meiri tekjur en fylki sem seldu áfengissöluleyfi til verslana.
• Fylki með með einkaleyfi á sölu áfengis fengu inn meiri tekjur af áfengissölu jafnvel þó þau 

seldu minna magn en fylki sem höfðu einkavætt áfengissöluna.
• Áfengisneysla var 12-15% minni í fylkjum með ríkisrekstur.
• Vísbendingar um að ríki sé ábyrgari söluaðila áfengis en einkaaðili.

(2011) Legal interventions to reduce alcohol-related cancers
http://www.mccabecentre.ora/downloads/Leaal interventions to reduce alcohol related cancers. 
pdf
Innleiðing laga sem stuðla að lægri tíðni krabbameina sem tengja má við áfengisneyslu 

Niðurstaða:
• Ekki ráðlagt að draga úr reglum sem varða áfengi, sérstaklega það sem á við ungt fólk.

Fremur ætti að vera áhersla á gerð stefnumótunar um minnkun áfengisneyslu, til að mynda 
með verðhækkun og takmörkun framboðs.

• Til þess að draga úr áhrifum áfengis sem leiða til myndunar krabbameins þarf að draga úr 
neyslu.

(2009) Effectiveness and cost-effectiveness ofpolicies and programmes to reduce the harm caused 
by alcohol
http://www.who.int/choice/publications/p 2009 CE Alcohol Lancet.pdf
Skilvirkni og hagkvæmni ýmissa stefna og aðgerða sem stuðla að minni skaðsemi áfengisnotkunar 

Niðurstaða:
• Reglur varðandi aðgengi áfengis og verðs eru skilvirk aðferð til að minnka skaðsemi af völdum 

áfengis.
• Hærra verð, takmarkaðra aðgengi og bann við áfengisauglýsingum er góð leið til að minnka 

skaðsemi áfengis.
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(2011) The Growing Danger of Non-Communicable Diseases, The World Bank
httpy/siteresources.worldbank.orp/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-
Publications/WBDeepeningCrisis.pdf
Aukning á lífstílstengdum sjúkdómum, áfengisneysla áhættuþáttur 

Niðurstaöa:
• Áfengi er einn af áhættuþáttum fyrir lífsstílstengda sjúkdóma. Aðgerðir til að sporna við 

aukinni neyslu er að auka skattlagningu, banna auglýsingar og hefta aðgengi.

(2014) Heterogeneous population effects ofan alcohol excise tax increase on sexually transmitted 
infections morbidity
h ttp://onlinelibrary. wile v. com/doi/10.1111/add. 12493/pdf 
Tengsl skattahækkana á áfengi og tíðni kynsjúkdóma

Niðurstaða:
• Skattahækkanir á áfengi eru tengd við fækkun smita á kynsjúkdómum, sérstaklega meðal 

jaðarhópa.

(2010) Does Drinking Impair College Performance?
http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/scarrell/drinking.pdf 
Áhrif áfengisneyslu á frammistöðu nemenda í háskóla

Niðurstaða:

• Áfengisneysla hefur marktæk neikvæð áhrif á frammistöðu í skóla, sérstaklega meðal þeirra 
sem skara fram úr.

• Ljóst að neikvæðu áhrifin ná til breiðari hóps en bara þeirra sem standa sig illa.

(2009) Alcohol consumption, sleep, and academic performance among college students.
http://www.isad.com/isad/downloadarticle/Alcohol Consumption Sleep and Academic Performan
ce Among Colleae StudentsZ4614.pdf
Tengsl milli áfengisneyslu, svefns og frammistöðu í háskóla

Niðurstaða:
• Áfengisneysla hefur marktæk áhrif á: Lengd svefns, háttatíma og óreglu í svefnvenjum um 

helgar miðað við virka daga.
• Kyn, áfengisneysla, svefnlengd og dagsvefn höfðu marktæk áhrif á einkunnir.

(2006) Per capita alcohol consumption and sickness absence (in Sweden)
http://people.su.se/~totto/articles/A38. %20Alcohol%20consumption%20and%20sickness%20absence 
.%20Addiction%202006.pdf
Tengsl milli áfengisneyslu og fjarveru vegna veikinda (í Svíþjóð)
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Niðurstaöa:
• Aukning í áfengisneyslu um 1 lítra er tengdur við 13% aukningu í veikindum meðal karla. Ekki 

var um marktækan mun að ræða meðal kvenna.

(2009) Per capita alcohol consumption and sickness absence in Norway
http://people.su.se/~totto/downloadable publications/A44.Alcohol%20cind%20sickness%20absence 
%20in%20Norwav.%20%20Eur%20J%20Public%20Health,2009.pdf 
Tengsl milli áfengisneyslu og fjarveru vegna veikinda (í Noregi)

Niðurstaða:
• Aukning í áfengisneyslu um 1 lítra er tengdur við 13% aukningu í veikindum meðal karla. Ekki 

var um marktækan mun að ræða meðal kvenna.
• Niðurstöðurnar styðja sænsku rannsóknina sem var framkvæmd 2006 og ýta undir það að 

flokka megi veikindadaga sem skaðvald vegna áfengisneyslu.

(2011) Community Guide/CDC study on Privatization
http://www. thecommunitvauide.orci/news/2012/AlcoholPrivatization.html
http://www. thecommunitvauide.org/alcohol/privatization.html
Stýring á áfengissölu lögð niður og sala gefin frjáls. Teknar eru saman niðurstöður frá 21 rannsókn.

Niðurstaða:
• Einkavæðing áfengissölu getur leitt til meiri áfengisneyslu.
• Einkavæðing áfengissölu leiðir oft til lengri opnunartíma verslana sem selja áfengi og fleiri 

opnunardaga.
• Fleiri áfengisverslanir tengjast auknum samfélagslegum meinum, líkt og ofbeldi og 

skemmdaverkum.
• Einkavæðing getur leitt til aukningu á áfengisauglýsingum, fjölgun tegunda sem selt er og 

minni framfylgd reglugerða. Á móti kemur að einkavæðing getur leitt til hærra verðs sem 
dregur úr neyslu.

(2014) Provincial Liquor Boards: Meeting the Best Interest of Canadians -  MADD Canada Policy
Backgrounder
http://www.madd.ca/media/docs/MADD Canada Provincial Lipuor Boards.pdf
Samantekt á mikilvægi þess að hafa stýrða áfengissölu

Niðurstaða:
• Óhófleg neysla áfengis hefur ekki einungis slæmar afleiðingar fyrir neysluaðila heldur líka á 

samfélagið.
• Innleiðing frelsi í sölu á áfengi mun auka skaðsemi af völdum áfengis og leiða til hærri 

samfélagslegs kostnaðar.
• World Health Organization, Canada Nationai Alcohol Strategy og Centre for Addiction and 

Mental Health hafa öll gefið það út að með stýrðri áfengissölu er hægt að hafa áhrif á 
áfengisneyslu og skaðsemi af völdum þess.
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• Liquor boards kemur á góöu jafnvægi milli aögengis almennings og þjónustu gagnvart þeim.
• Liquor Boards getur stuðlað að fræðslu almennings, komíð í veg fyrir kaup ungmenna á áfengi 

og kaup ölvaðra einstaklinga.
• Einkavæðing á áfengissölu setur verkefni sem snúa að samfélagslegri ábyrgð í hættu.

(2009) The effectiveness of Limiting Alcohol Outlet DensityAs a Means of Reducing Excessive 
Alcohol Consumption and Alcohol-Related Harms
http://www.thecommunitvquide.orq/alcohol/EffectivenessLimitinqAlcoholOutletDensityMeansReduci
nqExcessiveAlcoholConsumptionAlcohol-RelatedHarms.pdf
Tengsl áfengisneyslu og meina af þeirra völdum við aukið aðgengi áfengis

Niðurstaða:
• Tengsl á milli aukningu á fjölda verslana sem selja áfengi og aukinnar neyslu.
• Á árunum 1955-1980 jókst áfengisneysla um rúma 10 ml hreins áfengis fyrir hvert 

áfengissöluleyfi sem bætist við á hverja 1000 einstaklinga.
• Tengsl eru á milli fjölda áfengisversiana og dauðsfalla vegna skorpulifur.
• Jákvæð tengsl eru á milli sjálfsvíga meðal 10-24 ára einstaklinga og fjölda vínbúða.
• Árásum og spítalaheimsóknum fjölgar með fleiri vínbúðum.
• Beinn og óbeinn kostnaður af áfengisdrykkju í USA árið 1998 var metinn $184,6 milljarðar.

(2011) Effects of Privatization ofAlcohol Control System
h ttp://www.nabca. org/Resources/Files/2012131124314. pdf
Fyrirkomulag áfengissölu í fylkjum Bandaríkjanna er skoðað og metnar afleiðingar einkvæðingar á 
áfengissölu

Niðurstaða:
• Öll fylki í Bandaríkjunum setja einhverskonar kvaðir á áfengi, s.s í formi skattlagningar, 

takmörkun á áfengissöluleyfi og sölutíma og í flestum tilfellum er krafist þriggja laga kerfis 
þar sem eignarhald framleiðenda, heildsala og smásala þarf að vera aðskilið.

• Einkavæðing á sölu áfengis leiðir ekki til fullkomins frjáls markaðar.
• Fylki með stýrða áfengissölu eru líklegri til að halda úti verslunum á fámennum svæðum.
• Fylki með stýrða áfengissölu neyta 13% minna af sterku áfengi og 7% minna af áfengi meðal

15 ára og eldri.
• Einkavæðing vínbúða eykur áfengisneyslu og skaðsemi af völdum þess s.s. líkamsárásir, 

sjálfsvíg, umferðaslys, lifrabólgu og fleiri sjúkdóma.
• Samfélagslegur kostnaður af völdum áfengisneysiu hefur verið metinn meiri en tekjur hins 

opinbera af virðisaukaskatti, leyfisgjöldum, tekjuskatti, aðflutningsgjöld og vörugjöldum.

(1987) Alcohol Monopolies in the U.S.: Challanges and Opportunities
http://www. jstor. org/stable/33422 76
Kostir og gallar við einkaleyfi ríkis á áfengissölu í Bandaríkjunum, frá bannárum til ársins 1987 

Niðurstaða:
• Ástæða fyrir ríkisrekstri er að draga úr óhóflegri neyslu áfengis.
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• Öll fylki sem hafa einkaleyfi á sölu áfengis, hafa einkaleyfi á heildsölunni en útfærsla smásölu 
er mismunandi.

• Ríkið hefur einkaleyfi á sölu áfengis, bæði í verslunum og veitingastöðum á búðarsvæði 
bandaríska hersins.

(2011) Giving Away the Store: A Preliminary analysis ofthe Corbett Administration-commissioned 
Liquor Privatization Analysis
httD://kevstoneresearch.ora/publications/research/PFM-Studv-Analvsis
Gagnrýni á rannsókn sem studdi einkavæðingu áfengissölu í Pennsylvania-fylki í Bandaríkjunum, 
framkvæmd af PMF (Public Finance Management)

Niðurstaða:
• Áætlaðar tekjur af nýju áfengissölukerfi blásnar upp.
• Ekki tekið tillit til reynslu annarra af einkavæðingu áfengissölu.
• Rekstrarkostnaður núverandi kerfis ofmetinn.

(2006) Retail Alcohol Monopolies, Underage Drinking an Youth Impaired Driving Deaths
http://ac.els-cdn.com/S0001457506000819/l-s2.0-S000145750600Q819-main.pdf? tid=45e59f50- 
3074-lle4-b8f5-00000aab0f6c&acdnat=1409423847 86ec88cc90f512fe81dfcafcfa0831c9 
Áfengisdrykkja ungmenna undir lögaldri skoðuð ásamt tengslum við tíðni bílslysa sem valda 
dauðsföllum.

Niðurstaða:
• Umferðaslys minnkuðu töluvert meðal ungmenna og tveggja annarra aldurshópa við 

bjórbann 1977.
• Á sama tíma fækkaði komum ungmenna, yngri en 20 ára, á spítala vegna áfengistengdra 

mála.
• í USA hafa 47% ungmenna drukkið áfengi síðastliðna 30 daga, þar af 29,3% óhóflega.
• Menntaskólanemar í stýrðu áfengissölu-umhverfi drekka minna og sjaldnar óhóflega en þeir 

sem búa við einkavædda áfengissölu.
• Einstaklingar undir 21 árs aldri drekka einn sjötta af öllu áfengi sem selt er í USA.

(2003) Sobering Results: The Alberta Liquor Retailing Industry Ten Years after Privatization
http://www.policvalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National Office Pubs/sob 
ering result.pdf
Farið yfir samfélagsleg áhrif af einkavæðingu á sölu áfengis, tíu árum eftir breytingu 

Niðurstaða:
• Fjöldi áfengisverslana í Alberta hefur þrefaldast.
• Vinna hefur aukist á meðan laun hafa minnkað.
• Tengsl milli samfélagslegra vandamál og áfengisneyslu.
• Möguleg misnotkun á áfengi sýnir þörf á stýrðu umhverfi.
• Ríkið á að vernda einstaklinga frá ofneyslu áfengis.
• Áfengisneysla leiðir til aukins samfélagslegs kostnaðar.
• Áfengisverð hefur verið óstöðugt.
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(2002) The repeal of medium-strength beer in grocery stores in Sweden
http://www.dldocs.stir.ac.uk/documents/nod42.pdf (Chapter 6)
Áhrif þess aö hætta sölu á miðlungssterkum bjór í matvöruverslunum 1977 í Svíþjóð

Niðurstaða:
• Hefði miðlungssterkur bjór ekki verið seldur í matvöruverslunum, á árunum 1965-1977, þá 

hefði neysla áfengis verið 15% minni.
• Áfengisneysla einstaklings var 8% minni árið 1979 miðað við árið 1977.
• Dauðsföll og veikindi af völdum áfengisneyslu minnkaði umtalsvert á árunum 1978-1984, 

sérstaklega meðal ungmenna.
• Tíðni skaðsemis af völdum áfengis var mun hærri þegar miðlungssterkur bjór var til sölu í 

matvörubúðum.
• Tíðni skorpulifur var sérstaklega há yfir tímabilið sem miðlungssterkur bjór var leyfður í 

matvöruverslunum.
• Umferðaslysum fækkaði um 15% meðal 10-19 ára, 39-40 ára og 60+ eftir 1977.

(1995) Potential consequences from possible changes to nordic retail alcohol monopolies resulting 
from European Union membership
http://www.researchaate.net/publication/227768965 Potential conseauences from possible chan 
ges to Nordic retail alcohol monopolies resulting from European Union membership
Mögulegar afleiðingar þess að hætta með núverandi fyrirkomulag á sölu áfengis í Svíþjóð, Noregi og 
Finnlandi

Niðurstaða:
• Aukning um 1 lítra af aikóhóli í áfengisneyslu myndi auka tíðni dauðsfalla vegna áfengisneyslu 

um 9,5% í Svíþjóð og 9,7% í Noregi.
• Aukning um 5 lítra af alkóhóli í áfengisneyslu myndi auka tíðni dauðsfalla vegna áfengisneyslu 

um 62% í Svíþjóð og 60% í Noregi. Líkamsárásir tengdar áfengisneyslu myndi aukast um 57% í 
báðum löndum.

• Aukning á fjölda áfengisverslana er talið ýta meira undir aukna áfengisneyslu en aukning á 
veitingastöðum og börum með vínveitingaleyfi.

• Neysla áfengis hefur tilhneigingu til að vera minni þegar aðgengi er stýrt.
• Neysla áfengis hefur tilhneigingu til að vera meiri þegar verð er lágt og minni þegar verð er

hátt.
• Einstaklingar sem neyta mikils áfengis er jafn næmir fyrir verðbreytingum og þeir sem drekka 

minna.
• Tíðni skorpulifur hefur tilhneigingu til að aukast þegar verð lækkar og öfugt.

(2011) Impact on alcohol-related mortality ofarapid rise in the density ofprivate liquor outlets in 
British Colombia: a local area multi-level analysis
http://www.ufcwpawineandspiritscouncil.com/publication files/impact-on-alcohol-related-mortality-
2.pdf
Dauðsföll tengd áfengisneyslu í samhengi við aðgengi áfengis

Samantekt, 8. október 2014
10

http://www.dldocs.stir.ac.uk/documents/nod42.pdf
http://www.researchaate.net/publication/227768965
http://www.ufcwpawineandspiritscouncil.com/publication


l i É E í  Embætti
<gj=J. landlæknis

, J l K d j  Directorate of Health

Niðurstaða:
• Mikil aukning á verslunum í Bresku Columbiu sem seldu áfengi, á árunum 2003-2008, voru 

tengd við aukin dauðsföll af völdum áfengis.
• Yfir rannsóknartímabilið minnkaði sala áfengis í vínbúðum á vegum ríkisins, sala á börum stóð 

í stað og sala veitingastaða og einkarekinna verslana jókst.

(2012) Cost of privatisation versus government alcohol retailing systems: Canadian example
http://www.researchpate.net/publicotion/50225082 Cost of privatisation versus government alco 
hol retailinp systems Canadian example
Mat á samfélagsiegum kostnaði sem fylgir einkavæðingu á áfengissölu 

Niðurstaða:
• Skaðsemi af völdum áfengis mun aukast ef öll fylki í Kanada myndu hætta með þau höft sem 

lögð er á áfengissölu.
• Ef öll fyiki í Kanada myndu einkavæða sölu áfengis, þá myndi áfengisneysla aukast um 10- 

20%.
• Samfélagsiegur kostnaður myndi aukast um $828 milljónir m.v. 10% neysluaukningu og $1,6 

milljarð m.v. 20%.
• Óbein áhrif einkavæðingar á áfengissölu væru minni landsframleiðsla, vegna ótímabærra 

dauðsfalla og veikinda.

(2005) Do We Still Need Retail Alcohol Monopolies in The 21st Century?
http://educalcool.pc.ca/wp-content/uploads/2011/12/Monopolies-Final.pdf 
Mikilvægi stýrðar áfengissölu, í Kanada og öðrum löndum

Niðurstaða:
• Mikilvægar ástæður eru fyrir því að varðveita einkaleyfi ríkis á sölu áfengis, s.s. lýðheilsa.
• Einkavæðing áfengissölu getur hvatt til magnafsláttar.
• Markaðssetning myndi beinast að ungu fólki.

(2006) Minimum Purchasing Age for Alcohol and Traffic Crash Injuries Among 15- to 19-Year-Olds 
in New Zealand
http://www. ncbi.nlm. nih. gov/pmc/articles/PMC1470436/
Tengsl umferðaslysa 15-19 ára ungmenna í kjölfar lækkunar á áfengiskaupaaldri úr 20 ára niður í 18 
ára

Niðurstaða:
• 12% aukning var á umferðaslysum hjá körlum á aldrinum 15-19 ára eftir lækkun 

áfengiskaupaaldurs.
• 14 % aukning var á umferðaslysum hjá körlum á aldrinum 18-19 ára eftir lækkun 

áfengiskaupaaldurs.
• Ekki var marktæk aukning meðal kvenna.
• Áfengiskaupaaldur er öflug leið til að minnka skaðsemi af völdum áfengisneyslu.
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[2006) Societal Costs of Underage Drinking
http://www.isad.com/isad/article/Societal Costs of Underaoe Drinkinci/874.html
Samfélagslegur kostnaður sem hlýst af áfengisdrykkju ungmenna undir lögaldri

Niðurstaða:
• Áfengisneysla ungmenna undir lögaldri telur að minnsta kosti 16% af allri áfengisneyslu í USA 

árið 2001.
• Sú neysla er talin hafa leitt til 3.170 dauðsfalla og 2,6 milljarða annarra skaðsemistilvika.
• Kostnaðurinn var metinn $61,9 milljarður sem skiptist í lækniskostnað, vinnutap og kostnað 

vegna vegna skertra lífsgæða.

(1999) Privatizing alcohol sales and alcohol consumption: evidence and implications
h ttp://onlinelibrary. wiley. com/doi/10.1046/j. 1360-0443.1999.94811253.x/pdf
Samantekt einkavæðingar á áfengissölu í Norður Ameríku og hvers má vænta sé fetað í sömu fótspor

Niðurstaða:
• Aukning á fjölda útsölustaða sem selja áfengi fylgja oftar en ekki slökun á reglum sem varða 

áfengissölu eða einkavæðingu.
• Opnunartími lengist og fjöldi opnunardaga eykst.
• Til styttri tíma mun verð annaðhvort hækka eða mismunandi verðmynstur þróast fyrir 

mismunandi vöruflokka.
• Til lengri tíma er líklegt að verð lækki og leiði til meiri neyslu.

(2004) Retail Alcohol Monopolies and Regulation: Preserving the Public Interest
https://knowledgex.camh.net/policv health/substance use/alcohol/Documents/retail alcohol mono 
poly reg0104.pdf
Ókostir einkavæðingar á áfengissölu og aðgerðir til að sporna við þeim 

Niðurstaða:
• Viðhalda ætti ríkisrekstri áfengis til að koma í veg fyrir áfengistengd vandamál.
• Smásala á áfengi ætti að vera undir stjórn ríkis og til staðar á að vera sterkt umboð í gegnum 

reglugerð til að stjórna og koma í veg fyrir vandamál tengd áfengisneyslu.

(1999) Comments on Her et al. 's „Privatizing alcohol sales and alcohol consumption evidence and 
implications"
h ttp://onlinelibrary. wilev. com/doi/10.1080/09652149932929/pdf
Athugasemdir við fimm rannsóknir framkvæmdar af Her et al. sem snúa að einkavæðingu áfengis og 
afleiðingum þess

(2014) Alcohol Deregulation by Ballot Measure in Washington State
http://www.healthvalcoholmarket.com/pdf/Alcohol Deregulation by Ballot Measure in Washingt 
on State.pdf
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Afleiöingar þess að hafa lagt niður einkaleyfi ríkis á sölu áfengis í Washington-fylki árið 2011 

Niðurstaða:
• Ávinningur íbúa Washington fylkis var rýr. Áfengisverð hækkaði strax um 12%.
• Of snemmt að meta samfélagsleg áhrif.
• Þeir sem hafa hagnast á nýju reglugerðinni eru Costco og aðrar stórar verslunarkeðjur.
• Minni búðir gátu ekki keppt við stóru verslunarkeðjurnar. Margar vínverslanir urðu 

gjaldþrota.
• Reglugerðin leiddi til þess að markaðinum er stjórnað af stóru verslunarkeðjunum 

(„monopoly to a duopoly").
• Reglugerðin samin þannig að gjöld voru lögð á heildsala en ekki smásala, þ.a. stóru 

verslunarkeðjurnar sluppu.
• Minni áfengisframleiðendur eiga erfiðara uppdráttar.
• Þjófnaður jókst.

(2012) The Danger ofAlcohol Deregulation: the United Kingdom Experience
http://healthvalcoholmarket.com/pdf/UKUpdateReport%20final.pdf
Þróun áfengisneyslu í Stóra Bretalandi með hliðsjón af reglugerðum og samanburður við USA 

Niðurstaða:
• Aukinn pressa á að meðhöndla áfengi eins og aðrar vörur.
• Takmarkaður skilningur almennings á stýrðri áfengissölu.
• Eftir afnám reglugerða tekur umtalsverðan tíma að snúa lýðheilsu til hins betra.
• Ölvun ungmenna og ölvunarakstur hefur minnkað í Bretlandi eftir miklar herferðir en samt

sem áður eru þessi vandamálin algeng og alvarleg.
• Aukning á sölu gæðavöru sem getur leitt til hófsamari drykkju.
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Spá um áhrif þess ef einkasala ríkisins á áfengi væri afnum in í Svíþjóð 

og færð í sérverslanir eða m atvöruverslanir.

Stuttur samantekt úr skýrslu





Spá um áhrif þess að einkasala ríkisins væri afnumin í Svíþjóð: If Retail Alcohol Sales in Sweden were 
Privatized, what would be the Potential Consequences?
http://w w w .system bolagetkam pani.se/forskarrapport en/dow nloads/H ela rapporten.pdf 

Helstu niðurstöður í þessari grein ingu eru:

Findings According to the projections, scenario 1 yields a consumption increase of 17% (1.4 
litres/capita), which in tum would cause an additional 770 deaths, 8500 assaults, 2700 
drinking driving offences and 4.5 million sick days per year. The corresponding figures for 
scenario 2 are a consumption increase of 37.4% (3.1 litres/capita) leading to an additional 
annual toll of 2000 deaths, 20 000 assaults, 6600 drinking driving offences and 11.1 million 
days of sick leave. Conclusions Projections based on the research literature suggest that 
privatization of the Swedish alcohol retail market would significantly increase alcohol 
consumption and alcohol-related harm.

Table 1. .Ajmual liann from the alcohol consiunption increases resulting from privatization, 
estimated using Swedish time series data.

Nature of Hann Specinlty Shops % Increase Grocery Stores % Iucrease
Alcoliol-related Illness Deaths 430 26% 1.000 61%
Fatal Accideut 120 10% 250 22%
Suicides 130 14% 290 30%
Homicides 20 18% 40 40%
Total Deaths fiom Stated C'auses 700 18% 1.580 41%
Nonfatal Assaults 6.700 10% 14.200 22%
Sickness Absence Days 7.300.000 18% 16.100.000 40%

í skýrslu um tengsl áfengis og ofbeldis má glögglega sjá í strax upphafi þeirrar skýrslu 

(overview ) sam antekt um áhrifin og virkar aðgerðir.

http://w hqlibdoc.w ho.int/publications/2009/9789241598408 e n g .p d f? u a = l 

Helstu niðurstöður:
Given the strong links between alcohol and violence, measures to reduce the availability and 
harmful use of alcohol are important violence prevention strategies. This review summarizes 
the evidence for the impact o f such interventions on violence and 
covers:
• Regulating alcohol availability

• Increasing alcohol prices
• Reducing alcohol use in problem drinkers
• Community interventions to improve drinking environments

http://www.systembolagetkampani.se/forskarrapport
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598408
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GLOBAL ACTION PLAN For the prevention of noncummicable diseases 2013-2020

Four main shared risk factors—tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity and harmful use of 
alcohol—are the most important in the sphere of noncommunicable diseases.

Þess vegna eru yfirmarkmiðin sett:

-% r* Q/L
A relative reduction in risk of premature mortality
from card iovascular diseases, cancer, diabetes, or ch rcn ic  
respiratory diseases.

«1 f \  0  /
At least relative reduction in the harm ful use of alcohol,
as appropriate, within the national context.

1 A  O / relative reduction in prevalence of in su fficie n t  
ph ysical activity.

a 3 0 ‘ relative reduction in mean population iritake
of salt/sodium .

A . . relative reduction in prevalence of current tobacco use
in persons aged 15+ years.

C  O /
A relative reduction in the prevalence of raised blood
pressure or contain the prevalence of raised blood pressure, 
according to national circum stances.

in diabetes and obesity.

5 a  O /
of e lig ib le  people receive drug therapy and 

co u n sellin g  (including glycaem ic control) to prevent ica rt attacks 
and strokes.

An %  availability of the affordabte basic technologies and 
essen tia l m edicines, inctuding generics, required to íreat major 
noncom m unicabte diseases in both public and private facilities.

VoumrairCu) t ««««» WHO Clobat NCD Attion Plan

While deaths from noncommunicable diseases mainly occur in adulthood, exposure to risk factors 
begins in childhood and builds up throughout life, underpinning the importance of legislative and 
regulatory measures, as appropriate, and health promotion interventions that engage State and non- 
State actorsl from within and outside the health sectors, to prevent tobacco use, physical inactivity, 
unhealthy diet, obesity and harmful use of alcohol and to protect children from adverse impacts of 
marketing.



POLICY OPTIONS FOR MEMBER STATES: 1 REDUCING THE HARMFUL USE OF ALCOHOL:

• leadership, awareness and commitment,

Strengthen capacity and empower health ministries to assume a crucial role in bringing together 
other ministries and stakeholders as appropriate for effective public policy devel - opment and 
implementation to prevent and reduce the harmful use of alcohol while pro - tecting those policies 
from undue influence of commercial and other vested interests.

• health services' response,
• community action,
• drink—driving policies and countermeasures,
• availability of alcohol,
• marketing of alcoholic beverages, • pricing policies,
• reducing the negative consequences of drinking and alcohol intoxication,
• reducing the public health impact of illicit alcohol and informally produced alcohol,
• monitoring and surveillance.
PUBLIC HEALTH POLICIES: Formulate public health policies and interven - tions to reduce the harmful 
use of alcohol based on clear public health goals, existing best prac - tices, best-available knowledge 
and evidence of effectiveness and cost-effectiveness generated in different contexts.

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

Most alcohol is drunk in heavy drinking occasions, which worsen aII risks. In particular, heavy drinking 
occasions are a cause of all types of intentional and unintentional injuries, and of ischaemic heart 
disease and sudden death. Alcohol harms people otherthan the drinker, whether through violence 
on the street, domestic violence in the family, or simply using up government resources, notably 
through the costs of providing health care and dealing with crime and disorder. Up to three in ten 
people may have someone in their life who is a heavy drinker. Including the harm done by alcohol 
from someone else's drinking is likely to double the social costs of alcohol. The external impact and 
costs of the harmful use of alcohol are thus considerably greater than those associated with smoking 
(environmental tobacco smoke) and far greater than those of illicit drugs.

Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu í nýrri evrópskri könnun sem ætlað er að meta og gera 
samanburð á áfengisneyslu innan Evrópu sýna fyrstu bráðabirgðatölur að 78% íslendinga þekkja 
einhvern í sínu nánasta umhverfi sem drekkur illa. Einungis í Finnlandi var hlutfallið hærra eð 80%. 
Sama könnun sýnir að 27% íslendinga hafa alist upp á heimili þar sem var drukkið óhóflega.

Effective future alcohol policy will be that which ensures:

• integration of alcohol polices into broad economic and welfare policies, contributing to the 
effective development of societies' social, health and economic well-being;
• coherence and "joined-up" action between different government departments and sectors, 
identifying and implementing the necessary incentives that give gains to individual sectors and 
society as a whole;
• coherence and involvement of public and private actors alike, also identifying and implementing 
the incentives that benefit relevant public and private actors;
• integration of alcohol policy measures into all actions that promote well-being and healthy 
lifestyles and that reduce the burden of noncommunicable and communicable diseases;



• the capacity and opportunity for municipalities, local communities and civil society to implement 
effective alcohol policies and programmes that are aligned across all levels of society;
•the provision of incentives, as well as disincentives, for individuals and families to make more 
healthful choices when it comes to the use of alcohol;
• tackling the demand side and responding to the role that alcohol plays alongside other factors in 
people's lives; and
• the recognition that everyone has a role to play whether individuals, communities, local health care 
and social care organizations, nongovernmental organizations (NGOs), the alcohol industry and 
government.
Sömu 10 aðgerðir og í aðgerðaáætlun um langvinna sjúkdóma eru settar fram í þessari áætlun, þ.e.:
• leadership, awareness and commitment;
• health services' response;
• community and workplace action;
• drink—driving policies and countermeasures;
• availability of alcohol;
• marketing of alcoholic beverages;
• pricing policies;
• reducing the negative consequences of drinking and alcohol intoxication;
• reducing the public health impact of illicit alcohol and informally produced alcohol; and
• monitoring and surveillance.

Leadership, awareness and commitment:
The substantial gains that can be made through the implementation of effective alcohol policy can 
only be achieved through adequate leadership provided by national and local government to ensure 
the full awareness and commitment of all sectors and levels of society to reap the gains from 
sustained and coherent action that reduces the harmful use of alcohol. This is best achieved through 
comprehensive action plans as "agents" of awareness and through well-informed and supportive
societies Countries need to ensure adequate public health infrastructures for alcohol policy,
including political will and a demand for good governance. They must also ensure that adequate 
resources are allocated to government officials responsible for preventing and managing the harmful 
use of alcohol, that capacity-building measures are taken in alcohol policy and research, and that 
knowledge of evidence is introduced into policy and programme practice in all sectors and at all 
levels. Developed policies need to be comprehensive, minimizing any negative consequences. A lack 
of transparency and information, poor organization and preparation for the introduction of new 
policies and laws, a lack of financing, the presence of corruption and public distrust of authority are 
all impediments to the acceptance, implementation and enforcement of effective policy. As a 
minimum, countries would be expected to have an identifiable national action plan or strategy on 
alcohol, including measurable health and policy outcomes; a coordinating body or mechanism to 
promote policy coherence and joined-up action across relevant government departments and 
sectors, and an adequately resourced nongovernmental sector, free of potential conflict of interest 
with the public health interest, to give voice to civil society.



Sam félagslegur kostnaöur áfengisneyslu í  Evrópu  -  breyting á 

áfengisstefnu.

í skýrslu sem skrifuð var fyrir Evrópu sambandið árið 2006 kemur fram að áætlað er að í 

Evrópu drekki u.þ.b. 58m fullorðinna einstaklinga óhóflega af áfengi og af þeim er áætlað að 

23m.séu háðir áfengi á hverju ári. Óhófleg og skaðleg áfengisneysla er stór áhrifaþáttur á 

heilsu fólks og hefur mikinn kostnað í íor með sér, bæði fyrir einstaklinginn og fyrir 

samfélagið í heild. Árlegur samfélagslegur kostanður vegna áfengis er áætlaður €125bn 

(social costs due to alcohol each year in the EU).

Þá kemur einnig fram í skýrslunni að óhótleg áfengisneysla leiði með einum eða öðrum hætti 

til dauða 195 þúsund manns á ári í evrópusambandsríkjunum. Kostnaðurinn vegna neyslu 

áfengis birtist víða m.a. i heilbrigðiskerfinu, tryggingakerfinu, samfélaginu, atvinnulífinu svo 

dæmi séu nefnd. Ungt fólk í Evrópu er nefnt sem hópur í sérstakri áhættu og er áætlað að inna 

landa evrópusambandsríkjunum megi rekja 10% dauðsfalla kvenna og 25% dauðsfalla karla í 

aldurshópnum 15-29 til óhóflegrar neyslu áfengis. Þá er áætlað að 1 a f hverjum 4 slysum í 

umferðinni megi rekja til neyslu áfengis og að árlega látist 10.000 manns í áfengistengdum 

umferðaslysum í löndum innan Evrópusambandsins, 27.000 vegna óhappa, 2.000 eru myrtir,

10.000 sjálfsvíg, 45,000 af völdum lifrarsjúkdóma, 50.000 af völdum krabbameins sem rekja 

má til áfengisneyslu og þar af 11.000 vegna brjósta krabbameins. Auk þessa eru áætluð um

200.000 tilfelli þunglyndis megi rekja til áfengisneyslu. Það má því ljóst vera að áfengi er 

engin venjuleg neysluvara og ætti því ekki að lúta sömu lögmálum og gilda um hefðbundnar 

neysluvörur. I umræddri skýrslu og í bókinni Alcohol no ordinciry commodity (samantekt í 

íslenskri þýðingu -  Áfengi engin venjuleg vara -  er fáanleg hjá Lýðheilsustöð) eru dregnir 

fram ákveðnar aðgerðir sem þykja vænlegastar til árangur til að sporna við óhóflegri neyslu 

áfengis. Meðal þeirra atriða eru;

• Aldurstakamarkanir við áfengiskaup
• Ríkiseinkasala áfengis
• Takmarkanir á sölutíma og söludögum
• Takmarkaður fjöldi sölustaða
• Áfengisgjald
• Takmarkanir á áfengisauglýsingum

Raunverð á áfengum drykkjum hefur lækkað í mörgum löndum undanfarin fimmtíu ár auk 

þess sem slakað hefur verið til muna á hömlum og höftum sem notuð voruð til að hafa stjóm á 

neyslu áfengis. Neytendur kaupa meira þegar verði lækkar og minna þegar verð hækkar og á



það jafnt við um hódrykkjufólk og þá sem eiga við áfengisvanda að stríða. Bent er á að 

áfengisgjald sé góð leið til að stýra áfengistefnu þar sem gjaldið aflar beinna tekna og dregur 

úr tjóni a f völdum áfengisneyslu. Þó er einnig bent á að slíkt getur aukið hættu á smygli á 

áfengi eða ólöglegri heimabruggun. Vegna legu og einangrunar Islands á að vera nokkuð 

auðvelt að koma í veg fyrir mikinn innílutning ólöglegs áfengis.

Aðgerðir sem beinast að sérstökum áfengistegundum eru einnig þekktar. Sem dæmi má nefna 

að sérstakur skattur hefur verið lagður á áfenga gosdrykki í nokkrum löndum Evrópu, m.a. 

Sviss, Frakklandi, Þýskalandi og Danmörku. Tilgangur gjaldsins er að draga úr 

áfengisdrykkju ungs fólks. Vísbendingar eru um að slíkar aðgerðir hafi haft áhrif á neyslu 

þessarar vöru og m.a. kemur fram í þýskri könnun að samdráttur varð í neyslu á þeim 

drykkjum þar sem gjaldið var hækkað og í spumingakönnun ungs fólks gaf það hækkað verð 

sem eina aðalorsök þess að þau dmkku minna áfengi. Verið er að skoða að taka upp slíkt gjald 

í Hollandi og Svíþjóð.

Aðgengi að áfengi sýnir sig að hafa áhrif á heildaneyslu þess. Því meira aðgengi því meiri 

neysla. Þegar talað er um aðgengi er m.a. átt við fjölda útsölustaða áfengis, ríkiseinkasala 

áfengis, Qöldi og þéttleiki veitingastaða og lágmarksaldur til áfengiskaupa. Hér á landi má 

m.a. nefna að útsölustöðum ÁTVR hefur fjöigað síðustu árin. Samkvæmt vefsíðu ÁTVR eru 

nú 46 verslanir á landinu auk netverslunar. Að auki hefur opnunartími verslana aukist til muna 

síðustu árin og eru m.a. flestir útsölustaðir með opið lengur á föstudögum og opið á 

laugardögum. Slík breyting er einn af áhrifaþáttum til aukinnar neyslu áfengis. Þá benda 

rannsóknir og kannanir á höftum og aðgengi að áfengi til þess að stytting afgreiðslutíma, 

fækkun söludaga og útsölustaða helst í hendur við minni neyslu áfengis og tjóns a f völdum 

hennar.

Aðgengi að áfengi hefur á áhrif á neyslu þess og sem dæmi um þau áhrif sem aðgerðir 

ríkisstjórna í átt að aukni aðgengi að áfengi má nefna eftirlarandi dæmi. I Finnland var 

millisterkur bjór (>4,7%) leyfður til sölu í búðum og kaffíhúsum árið 1968-69 og jókst sala 

um 22% i Alko, umbreytt í 100% vínanda var aukningin 46%. Á sama tíma lauk banni við 

áfengisútsölum á landsbyggðinni. Þá varð einnig auðveldara að verða sér út um leyfí til 

reksturs veitingahúsa. 1969 Qölgaði veitingahúsum með fullt leyfi um 46% og útsölustöðum 

Alko um 22%. Bjómeysla jókst um 125% (milli sterkur um 242%) og sterkt um 12%. Þrátt 

fyrir tilkomu millisterks bjór hélt drykkja sterks bjórs að aukast og léttöl dróst saman um 

50%. Á tímabilinu 1968-74 jókst sjúkdómatilfelli sem rekja mátti til breytinga á aðgengi,



geðtruflanir af völdum áfengis um 110%, áfengissýki 70%, skorpulifur um 20%. Handtökum 

vegna ölvunar jukust um að meðaltali um 160% hjá konum, 340% íýrir konur undir 18. 80% 

fyrir karla, 230% undir 18. Dauðsföllum sem rekja mátti til skorpulifra jókst um 50%. Ekki 

var hægt að rekja þessa aukningu í heilbrigðiskerfinu til annarra þátta en áfengis. í stuttu máli 

telja Finnar að afleiðingar aukins aðgengis að áfengi hafl leitt til mikillar aukningar á heildar 

áfengisneyslu. Þó að mest aukning hafi orðið á “léttri drykkju” þá hefur þessi heildaraukning 

leitt til mikillar aukningar í sjúkdómum, innlögnum og dauða af þeim orsökum. Konur, ungt 

fólk, fólk þar sem áður var ekki útsala, lágstéttafólk með kröpp kjör, varð hlutfallslega fyrir 

mestum áhrifum. Óvirkir alkar fóru aftur að drekka, konur juku áfengisneyslu mest og þá í 

aldurshópnum 15-29 ára.

Nýlega bárust svo fréttir frá Finnlandi þar sem fram kemur að afleiðing breyttrar áfengisstefnu 

þar í landi undanfarin ár hafi leitt til þess að um 27% dauðsfalla í Finnlandi á síðasta ári megi 

rekja til neyslu áfengis.

Tilraunir með sterkan bjór (1967) í búðum í tveimur sveitarfélögum í Svíþjóð leiddi til sölu 

aukningar frá 1.4 til 13.5 milljón lítra. Þessari tilraun var hætt ári síðar sökum þessa. Heildar 

aukningin í prósentum varð 1124% vs. 30% hjá samanburðarsveitarfélögum. Ari seinna var 

enn munur á milli áfengisneyslu í sveitarfélögunum sem gefur til kynna að 

skammtímatilraunin hafi haft langtímaáhrif.



Fyrir Alþingi iiggur fyrir frumvarp um aukið aðgengi að áfengi þar sem lagt er til að áfengi 

með allt að 22% áfengismagns verði selt í verslunum landsins. háð sérstökum skilyrðum. A 

meðfylgjandi mynd sést hvemig þróun í áfengisstefnu í Evrópu hefur verið undanfarin ár og 

kemur þar fram að frekar hefur þróunin veri í þá áttina að herða á heldur en að slaka á í 

stefnmótun í áfengismálum þjóða.
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Breytingar á áfengisstefnu innan Evrópu 1950-2005

í ljósi þeirra upplýsinga sem til eru um möguleg skaðleg áhrif áfengis á heilsu fólks sem og 

þann samfélagslega kostnað sem því fylgir að auka aðgengi að áfengi verður að skoða fleiri 

hliðar á málinu en einungis þá hvort ríkið eigi að standa í fyrirtækjarekstri og að 

einstaklingurinn eigi rétt á að geta keypt áfengi hvar og hvenær sem honum sýnist. 

Afengisneysla hefur nefnilega áhrif á fleiri aðila en neytandami sjálfan. Meðal beinna áhrifa á 

neytandann má nefna að rekja má yfir 60 sjúkdóma og heilsufarsvandamál til áfengisneyslu. 

Fyrir utan að vera vanabindandi efni hefur áfengi m.a áhrif á ýmsa hjartasjúkdóma, 

krabbamein, slys og geðraskanir. Við aukna áfengisneyslu fjölgar óhjákvæmilega tilfellum 

ölvunaraksturs sem setur aðra í lífshættu. Það getur því verið varhugavert að fara af stað með 

aðgerðir sem auka aðgengi að áfengi með þeim hætti að aðgengi ungs fólks eykst til muna. 

Höfum í huga að stór hluti starfsfólks verslana er undir áfengiskaupaaldri og lögaldri og gæti 

þeim reynst erfitt að neita öðru ungu fólki um afgreiðslu, þótt svo að í tillögunni komi fram að 

fólk undir 20 ára megi ekki afgreiða áfengi.

Fyrir sex árum var áfengiskaupaaldur lækkaður úr 20 í 18 ár á Nýja Sjálandi. Síðan þá hefur 

tilfellum ölvunaraksturs og slysum og dauðsföllum tengd álengisneyslu ungs fólks aukist 

töluvert. Þetta kemur fram í skýrslu frá Nýja Sjálandi sem byrt var í upphafi ársins. Tíðni 

slysa tengdum ölvunarakstri hjá drengjum í aldurshópnum 18-19 jókst um 12% og um 14% í



aldurshópnum 15-17 á næstu fjórum árum eftir lagabreytinguna. Hjá stúlkum í aldurshópnum 

18-19 ára varð aukningin 51% og í yngri hópnum um 24%. Svo er metið að koma megi í veg 

fyrir 400 alvarleg slys og 12 dauðsföll á ári meðal 15-19 ára ungmenna við það að hækka 

áfengiskaupaaldurinnn aftur. Þeir benda einnig á hliðrunar áhrif þessarar aðgerðar sem er 

aukið aðgengi 15-17 ára ungmenna að áfeng. Neyslukönnun ári eftir breytinguna sýndi að 18- 

19 ára drukku mest og að aukningn varð mest í aldurshópnum 14-17 ára. Þá benda 

lögrgeglumenn í mörgum sveitarfélögum á aukna ölvun ungmenna á almannafæri. Rannsóknir 

á áhrifum lækkunar eða hækkunar áfengiskaupaaldurs frá Bandaríkjunum sýna svipuð áhrif. 

Við lækkun áfengiskaupaaldurs fjölgar slysum tengdum ölvunarakstri og þeim fækkar við 

hækkun aldursmarkanna. Við endurmat 17 bandarískra rannsókna um áhrif hækkunar 

áfengiskaupaaldurs kom í ljós 16% fækkun í umferðarslysum meðal ungs fólks. Nýleg 

skoðanakönnu á Nýja Sjálandi sýndi fram á að 75% aðspurðra vildu hækka 

áfengiskaupaaldurinnn aftur.

Það ætti að vera nokkuð ljóst að aukið aðgengi að áfengi leiðir til aukinnar neyslu. Það hefur 

svo víðtæk áhrif i samfélaginu og snertir ekki eingöngu einstaklinginn sjálfan heldur hans 

nánasta umhverfí og samfélagið í heild. Áfengisneysla er því ekki eingöngu einkamál hvers 

og eins. Þessir punktar eru dregnir fram þar sem fyrir Alþingi liggja frumvörp um aukið 

aðgengi að áfengi og vert að hafa í huga þau áhrif sem slíkar breytingar hafa haft í för með sér 

erlendis og hvaða áhrifa má vænta hérlendis. Ut frá niðurstöðum slíkra rannsókna á svo að 

taka ábyrga afstöðu.

Það má því vera nokkuð ljóst að breytingar á áfengisstefnu hafa áhrif á neyslu áfengis, bæði 

til skammstíma og til langtíma. Verum því ábyrg og verndum áfram ungt íslenskt fólk fyrir 

skaðlegum áhrifum áfengis.

Því seinna sem byrjað er að drekka því betra -  heilans vegna

Nýlegar sem og eldri rannsóknir á áhrifum áfengis á þroska ungs fólks benda m.a. til þess að 

við neyslu áfengis geti hlotist varanlegur skaði á ákveðnum hluta heilans. Sem dæmi um 

aíleiðingar má nefna skert vinnsluminni, skert sjónsvið og skertan hæfileika til úrlausnar 

ýmissa vandamála. Þetta kemur meðal annar fram í niðurstöðum bandarískrar rannsóknar 

(The neurocogmtive effects ofalcohol on adolescení and college students, í Preventive 

Medicine 40 (2005)). Niðurstöður sýna að virkni í heilaberki er minni hjá unglingum sem 

drekka áfengi en þessi hluti heilans er mikilvægur fyrir hugsun, skipulagningu, hömlur og 

stýringu tilfinninga.



VERNDUM HEILANN
Rík ástæða er til að brýna fyrir ungu fólki -  sem og foreldrum og öðrum fullorðnum - að

heilinn er að vaxa og þroskast til tvítugs -  og í raun aðeins lengur - og hversu mikilvægt sé að 

skaða hann ekki með áfengisneyslu á þessu þroskaferli: skaðinn er varanlegur sem þýðir að 

hann er ekki hægt að bæta.

f ljósi þessa hlýtur að verða að beita öllum tiltækum ráðum til að seinka sem mest því að ungt 

fólk drekki áfengi. Ein af þeim leiðum hlýtur að vera að draga úr væntingum ungs fólks til 

áfengis með því að hindra að áfengisauglýsingar nái til þess og að viðhalda heftu aðgegni að 

áfengi.

Elagur og heilsa landsmanna að veði

Fjölmargar rannsóknir, bæði frá Norðurlöndunum og Bandaríkjunum, um aukið aðgengi að 

áfengi gefa til kynna að lækkun áfengiskaupaaldurs, að áfengi sé selt í almennum verslunum 

og aukið frelsi til markaðssetningar áfengis leiðir til aukinnar neyslu þess. Um leið eykst sá 

skaði sem fylgir áfengisneyslunni en skaðinn er bæði einstaklingsbundinn og samfélagslegur. 

Það er því hagur og heilsa landsmanna að aðgengi að áfengi sé ekki aukið.
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Afengi og heilsa landsmanna
Fyrir Alþingi liggur fyrír frumvarp um breytingar á lögum er varöa verslun með áfengi. Með 

frumvarpinu er lagt til aó einkasala Á T V R  á áfengi veröi aflögð.

Andstætt því 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 aukinm áfengisneyslu aukist sam félagslegur kostnaður vegna 

áfengistengdra vandamála.

Bókin Alcohol: No Ordinary Commodity - Research and Public Po/icyeftir Babor o.fl., kom út í 

endurbættri útgáfu árið 2010 . Þar er rýnt í allar helstu rannsóknir sem nýtast við stefnumótun í 

áfengismálum. Þar kemur meðal annars fram að áfengi getur valdið líkamlegum, andlegum og 

félagslegum  skaða vegna eituráhrifa á líkamann, vímu og fíknar. Meginskýringin á sam félagslegu 

tjóni af völdum áfengis er vegna vímunnar sem hefur í för með sér ofbeldi, umferðarslys og önnur 

slys.

Samkvæm t skýrslunni Global si iius report on alcohol andhealth  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 sam a 

hátt má rekja um 5%  af sjúkdómabyrði og slysa á heimsvísu til áfengisneyslu.
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Mynd 1. Hlutfall dauðsfalla sem rekja má til áfengísneyslu eftir mismunandi svæðum  í heiminum.

Heimild: Global status reporl on alcohol and hecilth 2014 (World Health Organization)

Sam kvæm t 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 sam félagið í 

heild. I Aðgerdaáœtlun AIþjóóahciibrigðis-

málastofnunarinnar kemur meóal annars fram að þessi áhrif eru ekki minni en vegna óbeinna 

reykinga og mun meiri en vegna notkunar ólöglegra vímuefna.

Aukið aðgengi að áfengi, sem leiðir til aukinnar áfengisneyslu, er því líklegt til að auka tíóni 

ofbeldis og annarra sam félagslegra vandamála sem geta tvöfaldað sam félagslegan kostnað



vegna áfengisneyslu. Því verður að skoða heildarmyndina áður en einkasala ríkisins á áfengi er 

afnumin, ekki síst 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 vísindalegur grunnur er fyrir virkum aðgerðum til að draga úr skaðlegum  áhrifum 

áfengisneyslu. Stýring á aðgengi að áfengi er árangursrík leið til aö takmarka áfengisneyslu og 

um leið mjög virk forvarnaraðgerð.

Rannsóknir á takmörkun aðgengis sýna að takmörkun afgreiðslutíma, fjölda söludaga og 

sölustaða helst í hendur við minni neyslu og minna tjón af völdum hennar. Þetta kemur meðal 

annars fram í Aðgerðaáœtlun AIþjóðaheilbrigóismáiastofnimarinnar i Fvrópu 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 sam hengi er milli hækkunar 

áfengisskatta, áfengisverðs og fækkunar vandam ála 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 að fræösla skilar ekki 

mælanlegum árangri en opinberar aðgerðir verulegum. Mátu höfundarnir 32 leiðir til að draga úr 

skaðlegum  áhrifum áfengisneyslu. Niðurstöóur 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 sölustaða

5. Afengisskattar

6. Lög um leyfilegt magn áfengis í blóði ökumanna

7. Eftirlit meö ölvunarakstri

8. Ökuleyfissvipting sem viðurlög við ölvunarakstri

9. Ökuleyfi með skertum réttindum handa nýjum ökumönnum

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

Þ e ssar niðurstöður renna gildum stoðum undir þá áfengisstefnu sem hefur verið mótuð á íslandi. 

Sú breyting á löggjöf um aðgengi og verð á áfengi sem nú er til umfjöllunar á Alþingi getur því haft 

umtalsverðar afleiðingar fyrir líf og heilsu einstaklinga og lýðheilsu hér á landi.



Landlæ knir vill af þessu tilefni vekja athygli á Stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 sem 

samþykkt var af heilbrigóisráherra fyrr á árinu. í stefnunni kemur meðal annars fram að mikilvægt 

sé að lýðheilsusjónarmið séu hófö að leiðarijósi, ásamt bestu þekkingu á virkum og 

árangursríkum aðgerðum, við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varðar áfengi, ólögleg vímuefni 

og misnotkun ávana- og fíknilyfja og vefaukandi stera.

Eitt markmiða stefnunnar er að takmarka aðgengi að áfengi og öórum vímugjöfum. Mikilvægt er 

því að lýðheilsusjónarinið verði einnig höfð að leiðarljósi í komandi umræðu um afnám einkasölu á áfengi.

landlæknir

ítarefni:
Global status report on aleohol and health 2014

Áfengi engin venjuleg neysluvara. Stutt íslensk þyðing á samantekt úr bókinni Alcohol no ordinary 

commodity. (P D F )

Health 2020 policv framework and Ntrateszv 

Áfengi - aðgenui - áhrif (umtiöllun frá 2005)

Aðgerðaáætlun Alþióðaheilbrigðisniájastofnunarinnar gegn lílsstílstengdum siúkdómum 2013 -2020 (PD F) 

European action plan to reduce thc harmful use of alcohol 2012-2020(P D F )

Stefna i áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020

Rannsóknarskvrslur um áfengismál (PDF). Samantekt, gerð í október 2014. um rannsóknarskýrslur um 

áfengi. neyslumynstur álengis, áhril áfengisneyslu á einstaklinga og samfélög, áhrif breytinga á 

sölufyrirkomulagi áfengis og gagnrevndar aðgerðir til að draga úr eða sporna við skaðlegum áhrifum 

áfengis.
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Inngangur

Hér er lögð fram heiidstæð stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020. Stefnan tekur til 
forvarna, meðferðarúrræða, eftirfylgni meðferðar, endurhæfingar auk lagaumhverfis. Stefnan 
endurspeglar auk þess alþjóðlegar áherslur samtímans og alþjóðlegar skuldbindingar um 
stefnumótun um málefnið og styðst við gildandi lagaramma er varða áfengi og önnur vímuefni. 
Stefna stjórnvalda í áfengismálum, sem unnin var að frumkvæði fjármálaráðherra og samþykkt í 
ríkisstjórn í mars 2010, hefur verið samþætt inn í þessa heildstæðu stefnu sem hér er lögð fram. 
Þegar rætt er um vímugjafa í stefnunni er átt við áfengi, ávana- og fíkniefni og misnotkun ávana- og 
fíknilyfja eins og þau eru skilgreind í lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, og reglugerð um 
ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni, nr. 233/2001, auk vefaukandi stera.

í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna síðasta áratuginn hafa ítrekað komið fram áherslur er varða 
mikilvægi forvarna með sérstaka áherslu á vímuefnavandann. Auk þess er víða í skýrslum og 
greinargerðum að finna tillögur og ábendingar til stjórnvalda um að móta sér skýra og markvissa 
áfengisstefnu.1 Það er nauðsynlegt að stjórnvöld hafi skýra stefnu í málaflokknum sem leiðbeinir og 
tengir saman þá aðila sem að málinu koma. Þannig má ná enn betri árangri í forvörnum, bæta 
skilvirkni og gæði þjónustu með samþættingu og samfellu hennar fyrir þá einstaklinga sem þurfa á 
aðstoð að halda, auk þess sem þekking, mannafli og fjármunir munu nýtast betur.

Með þessari stefnu og aðgerðaáætlun sem mun fylgja henni eru gefin skýr skilaboð til samfélagsins 
um hvert eigi að stefna og hvernig unnt sé með markvissum aðgerðum að draga úr andlegum, 
félagslegum  og líkamlegum skaða og kostnaði einstaklinga, fjölskyldna, fyrirtækja og samfélagsins 
alls vegna neyslu vímugjafa.

Fyrsta aðgerðaáætlunin með stefnunni verður unnin árið 2014. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
hefur gefið út leiðbeiningar um hvaða aðgerðir eru árangursríkar og líklegar til að skila árangri.2 
Aðgerðirnar munu byggjast á gagnreyndum aðferðum, og aðgerðaáætlanir gilda til tveggja ára í 
senn en þeim verður fylgt eftir árlega. Aðgerðirnar munu ná meðal annars til starfsemi ríkis og 
sveitarfélaga, heilsugæslunnar, félagsþjónustunnar, menntakerfisins, frjálsra félagasamtaka, 
löggæslu og tollyfirvalda. Leitað verður til hagsmunaaðila við gerð aðgerðaáætlunarinnar. Með 
viðurkenndum og gagnreyndum aðgerðum er unnt að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem neysla 
áfengis og annarra vímugjafa hefur á einstaklinginn og samfélagið í heild og tryggja 
velferðarsamfélag þar sem öllum er skapað það umhverfi sem best verður á kosið. Stefna og 
aðgerðir skulu byggjast á bestu fáanlegu vísindagögnum um skilvirkni og hagkvæmni. Ef 
vísindagögn skera ekki úr álitamálum skal fara með gát og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði 
og velferð fólks.

Þann 6. júní 2012 skipaði velferðarráðherra starfshóp til að semja drög að heildstæðri áfengis- og 
vímuvarnastefnu. Tillögur starfshópsins, sem framlögð stefna byggist á, er í samræmi við tilmæli 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og reynslu frá Svíþjóð og Noregi þar sem báðar þjóðir lögðu 
fram þingsályktunartillögu um heildstæða stefnu um vímugjafa í stað þess að hafa sérstaka stefnu 
um hvern vímugjafa. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og Embætti 
landlæknis tilnefndu fulltrúa í starfshópinn auk velferðarráðuneytisins sem fór með formennsku í 
hópnum. Leitað var álits hjá fagráði um áfengis- og vímuvarnir þar sem sitja sérfræðingar í áfengis- 
og vímuvörnum, auk ýmissa sérfræðinga og embættismanna.

Það er mikilvægt að stjórnvöld hafi skýra stefnu sem leiðbeinir þeim aðilum sem koma að 
málaflokknum til búa til betra samfélag með því að draga úr þeim skaða sem vímugjafar valda, bæta

1 Skýrsla velferðarráðherra um aðgerðir samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar vegna ofbeldis karla gegn konum í 
nánum samböndum (2011)
2 WHO -  Handbook for action to reduce alcohol-related harm (2009).
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þjónustu við þá sem á henni þurfa að halda og tryggja öryggi borgaranna. Með slíkri stefnu nýtast 
fjármunir og mannafli sem best.



1 Stutt yíirlit um innlenda og erlenda þróun síðustu ára

Hér á landi hefur ríkt aðhaldssöm stefna í áfengismálum í fjölda ára sem fram kemur í gildandi 
lögum. í dag eru í gildi áfengislög, nr. 75/1998, og lög um ávana- ogfíkniefni, nr.65/197/+.

Árið 1997 samþykktu ríkisstjórn íslands og Reykjavíkurborg verkefnaáætlun til fimm ára um 
verkefnið ísland án eiturlyfja 2002. Meginmarmið verkefnisins var að sameina krafta þjóðarinnar í 
baráttunni gegn ólöglegum fíkniefnum, efla forvarnir og skipuleggja aðgerðir. Ávinningur af 
verkefninu var meðal annars sá að forvarnastarf gegn áfengis- og vímuefnaneyslu unglinga var 
samræmt og samvinna við foreldra og þátttaka þeirra jókst. Sam starf skóla og yfirvalda var einnig 
aukið til að sporna gegn aukinni notkun unglinga á áfengi og öðrum vímugjöfum. Kannanir sýna 
góðan árangur þar sem dregið hefur úr notkun unglinga á áfengi og öðrum vímuefnum seinasta 
áratuginn. Ein af afurðum verkefnisins var stofnun áfengis- og vímuvarnaráðs árið 1998 en hlutverk 
þess hefur breyst gegnum árin. Nú er starfandi fagráð landlæknis í áfengis- og vímuvörnum.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur undanfarna áratugi unnið að stefnumótun í málaflokknum. Á 
árunum 1992-1999 setti stofnunin fram þrjár yfirlýsingar sem marka upphaf þessarar vinnu. Meðal 
þeirra er European Charter on Alcohol3 sem kom út 1995. Árið 2001 kom út yfirlýsing um ungt fólk 
og áfengi4 sem varðar rétt barna og ungmenna til að alast upp án utanaðkomandi þrýstings um 
áfengisneyslu. Árið 2005 kom út rammi um áfengisstefnu í Evrópu þar sem aðildarþjóðir voru hvattar 
til að setja sér sína eigin stefnu í málaflokknum. Á alheimsfundi 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í maí 2010 var sam þykkt alþjóðleg aðgerðaáætlun til að draga 
úr skaðlegri áfengisneyslu. Með þessari stefnu sem hér er lögð fram og í fyrirhugaðri aðgerðaáætlun 
mun (sland framfylgja þeim tilmælum.

Norðmenn5 og Svíar6 hafa á þessu og síðasta ári lagt fram heildræna stefnu í áfengis- og 
vímuvörnum. í báðum löndum nær stefnan yfir áfengi, ólögleg vímuefni og misnotkun 
lyfseðilsskyldra lyfja. í báðum stefnum er mikil áhersla lögð á samþættingu, samfellu í þjónustu, 
gæði þjónustunnar, jöfnuð, forvarnir og heildræna nálgun. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að fara 
svipaða leið á íslandi.

3 http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/ooo8/7Q^o6/EUR ICP ALDT Q4 01 CN01.pdf 
A WHO - Declaration young people and alcohol. (2001)
(http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/oon/88589/E73074.pdf)
5 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. http://www.reqjerinqen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinQer/2012/en- 
helhetlig-rusmiddelpolitikk.html?id=68678o
b A cohesive strategy for alcohol, narcotic drugs, doping and tobacco (ANDT) policy
http://www.who.int/fctc/reporting/partv reports/sweden annex^ a coherent strategy for alcohol narcotics doping an 
d tobacco policv.pdf 2010
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2 Skaðleg áhrif

Skaðleg neysla áfengis og annarra vímugjafa hefur alvarleg áhrif á lýðheilsu og er einn af helstu 
áhættuþáttum fyrir slæmri heilsu, ótímabærum dauðsföllum í aldurshópnum 25-29 ára og þróun 
langvinnra sjúkdóma eins og ákveðnum tegundum krabbameina og hjarta- og æðasjúkdómum, á 
alþjóðavísu.7 í skýrslu um heildarbyrði heimsins vegna sjúkdóma8 (kemur fram að áfengi er þriðji 
stærsti áhættuþáttur fyrir sjúkdóma og ótímabær dauðsföll í heiminum og stendur að baki 5,5%  
tapaðra góðra æviára.

í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar9 sem fjallar um umfang vím uefnanotkunar í 
heiminum kemur meðal annars fram að rekja megi 39 dauðsföll af hverjum 100.000 dauðsföllum til 
neyslu áfengis eða annarra vímugjafa. Af þeim eru 35 tengd áfengi en fjögur má rekja til ólöglegra 
vímuefna. í niðurstöðum rannsóknarinnar Heilsa og líðan íslendinga frá árinu 2007 kemur fram að 
96,3%  karla og 93,4%  kvenna hefur einhvern tíma drukkið áfengi. í könnun meðal 16-75 ára frá árinu 
2003 um neyslu ólöglegra vímuefna kemur fram að 25%  hafa einhvern tíma prófað kannabisefni og 
8%  hafa prófað önnur ólögleg vímuefni. A f þessu má sjá að áfengi er algengasti vímugjafinn á íslandi 
sem og víðast í Evrópu. Nýjar innlendar rannsóknir og erlendar samanburðarrannsóknir sýna að 
umtalsverður árangur hefur náðst í að draga úr notkun áfengis, ólöglegra vímuefna og tóbaks meðal 
grunnskólanemenda á íslandi og er notkun þessara efna nú að meðaltali sú lægsta í Evrópu. Þá er 
heildaráfengisneysla á íslandi undir meðaltali í Evrópu og má ætla að sú aðhaldsstefna sem ríkt hefur 
hér á landi eigi sinn þátt í því. Rannsóknir hafa sýnt að aðgerðir sem draga úr aðhaldi eru til þess 
fallnar að auka neyslu hvaða vímugjafa sem um ræðir.

Skaðleg áhrif áfengisneyslu á aðra en neytandann sjálfan, stundum nefnd óbein áfengisneysla 
(passive drinking) eða áhrif á aðra aðila, ertöluverð og hefur athyglin beinst meira að þessum þætti á 
undanförnum misserum. Aukin þekking og áhersla á óbeina áfengisneyslu er mikilvægur hluti í 
forvörnum og heilsueflingu. Neysla áfengis, ólöglegra vímugjafa og misnotkun ávana- og fíknilyfja 
og vefaukandi stera hefur ekki aðeins áhrif á neytandann sjálfan heldur hefur hún einnig skaðleg 
áhrif á heilsu og líðan þeirra sem eru í umhverfi hans. Einstaklingur undir áhrifum vímugjafa getur 
skaðað sjálfan sig og aðra til dæmis í umferðarslysum, með ofbeldisfullri hegðun og með neikvæðum 
áhrifum á ættingja, vini, vinnufélaga eða ókunnuga. í meistararitgerð Ara Matthíassonar um 
þjóðfélagslega byrði af áfengis- og vímuefnaneyslu frá febrúar 2010 kemur fram kostnaðarmat hans 
sé um 53-85 miiljarðar króna þegar ótímabær dauðsföll eru einnig talin með. Svipaðar niðurstöður 
má sjá í erlendum gögnum .10

7 WHO - The Global Strategy to Reduce the harmful use of Alcohol (2010).
8 GBD 2010: understanding disease, injury and risk (http://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIIS0140- 
6736(12)62133-3/fulltext#article upseW
9 WHO: Atlas on substance use (2010).
10 Peter Anderson og Ben Baumberg 2006, Alcohol in Europe; A public health perspective, Institute of Alcohol Studies, 
UK, http://ec.europa.eu/health-eu/news alcoholineurope en.htm

I 6

http://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIIS0140-
http://ec.europa.eu/health-eu/news


3 Yfirmarkmið stefnu í áfengis- og vímuvörnum

Samfélag sem einkennist af heilbrigðu umhverfi þar sem einstaklingum stafar ekki hætta 
af notkun eða misnotkun áfengis eða annarra vímugjafa.

Að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum.
Ein mikilvægasta aðgerðin til að draga úr skaðlegum áhrifum og vandamálum tengdum neyslu 
áfengis og annarra vímugjafa er að takmarka aðgengi. Það er meðal annars gert með 
aðhaldsaðgerðum varðandi sölufyrirkomulag áfengis, virkt eftirlit með notkun lyfseðilsskyldra lyfja, 
öflugri löggæslu og virku tolleftirliti.

Að vernda viðkvæma hópa fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa.
Ým sir hópar í samfélaginu eru viðkvæmari en aðrir, til dæmis börn foreldra með áfengis- og 
vímuefnavanda, konur á meðgöngu og ungmenni. Öll börn og ungmenni eiga rétt á að alast upp í 
umhverfi þar sem þau eru vernduð gegn neikvæðum afleiðingum áfengis- og vímuefnaneyslu. Þá eru 
konur með fíknivanda í mun meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi en aðrir.11 Skimun og þjónusta á 
heilsugæslu, heilbrigðisstofnunum og stofnunum sveitarfélaga, svo sem félagsþjónustu, er dæmi um 
aðgerðir sem vernda einstaklinga.

Að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota áfengi eða aðra vímugjafa.
Gagnreyndar aðgerðir sem falla undir þetta yfirmarkmið eru meðal annars að sporna gegn 
markaðssetningu á áfengi til ungmenna, eftirlit með að aldurstakmörk til áfengiskaupa séu virt og 
efla skólakerfið frekar í hlutverki sínu um velferð barna, til dæmis með þátttöku í heilsueflandi skóla, 
aukinni þátttöku foreldra og frjálsra félagasamtaka í forvörnum.

Að fækka þeim sem þróa með sér skaðlegt neyslumynstur áfengis eða annarra vímugjafa.
Snemmtæk íhlutun og ráðgjöf í heilsugæslu og félagsþjónustu er ein af þeim skilvirku aðgerðum sem 
geta komið í veg fyrir að fólk þrói með sér skaðlegt neyslumynstur, misnotkun eða ávana.

Að tryggja aðgengi fólks, sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana, að samfelldri og 
samþættri þjónustu sem byggist á bestu þekkingu og kröfum um gæði.
Nauðsynlegt er að samfella sé í þjónustu við fólk sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana. Auk 
þess er virkt sam starf og skýr hlutverkaskipting þeirra sem veita þjónustu forsenda góðs árangurs. 
Um leið verði tryggt aðgengi að viðeigandi þjónustu.

Að draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á áfengi eða öðrum 
vímugjöfum.
Skaðleg neysla áfengis og annarra vímugjafa á stóran þátt í ótímabærum dauðsföllum, ofbeldi, 
slysum, langvinnum sjúkdómum og töpuðum góðum æviárum. Aðgerðir sem falla hér undir eru 
meðal annars öflug löggæsla, eftirlit með ölvunarakstri, aðgerðir sem beinast að nætur- og 
skemmtanalífi og skimun á heilsugæslu.

11 Ingólfur V. Gíslason. „Rannsókn á ofbeldi gegn konum. Viðbrögö heilbrigðisþjónustunnar.“ 
httD://www.velferdarradunevti.is/media/frettir201Q/Rannsokn ofbeldi heilbriqdistionusta 22092010.pdf

1 7

http://www.velferdarradunevti.is/media/frettir201Q/Rannsokn


Lokaorð

Mikilvægt er við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varðar áfengi, ólögleg vímuefni og misnotkun 
ávana- og fíknilyfja og vefaukandi stera að lýðheilsusjónarmið séu höfð að leiðarljósi ásamt bestu 
þekkingu á virkum og árangursríkum aðgerðum. Einnig er mikilvægt að virkja allt samfélagið til 
skilnings og samstöðu um aðgerðir og viðhorf til áfengis og annarra vímugjafa.

Nánari útfærsla stefnunnar, með skilgreindum mælanlegum markmiðum og aðgerðum til að ná 
ofangreindum yfirmarkmiðum, mun koma fram í aðgerðaáætlun sem verður unnin á árinu 2014 og 
mun gilda í tvö ár í senn. Við val á aðgerðum og forgangsröðun þeirra verður meðal annars stuðst við 
tillögur frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.12 Haft verður víðtækt samráð við hagsmunaaðila í 
þeirri vinnu.
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12 WHO - Global strategy to reduce harmful use of alcohol. (2010) 
http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf
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