18. juli 2012

Lars Aslan Rasmussen, MB

Sagsnr.
2012-103227
Dokumentnr.
2012-561748

Kære Lars Aslan Rasmussen
Tak for din henvendelse af 12. juli 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
Forvaltningen bedes oplyse om hhv. hvor mange Københavnere der
skønnes at have et hashmisbrug og hvor mange københavnere der har
et alkoholmisbrug. Desuden ønskes en vurdering af, hvordan disse tal
ser ud sammenlignet med landsgennemsnittet.”
landsgennemsnittet.
Socialforvaltningens svar
Ifølge Sundhedsstyrelsen skønnes 10.900 borgere at være hashmisbrugende på landsplan. Gruppen af hashmisbrugere udgør 1/3 af den
samlede population af stofmisbrugere.
Socialforvaltningen har ikke et tal for antallet af hashmisbrugere i
København. Der
er skønnes, at være 7.000-8.000
7
stofmisbrugere i
København og hvis størrelsesforholdet for landstallene
l
overføres til
Københavns population af stofmisbrugere skønnes antallet af hashmisbrugere i København at ligge på ca. 2.500 borgere.
På landsplan skønner Statens Institut
Instit for Folkesundhed, at 160.000
borgere er alkoholafhængige. I Københavns Kommune
K
skønnes
19.000 borgere at være alkoholafhængige.
Antal hash- og alkoholmisbrugere i København og på landsplan (med forbehold
for diskrepans i årstal)

Misbrug
Hash
Alkohol

København
Landsplan
2.500 (2005)
10.900 (2009)
19.000 (2004)
160.000 (2008)

Med udgangspunkt i ovenstående antagelser er 23 % af alle landets
hashmisbrugere borgere i Københavns Kommune. Til sammenligning
udgør befolkningstallet i Københavns
København Kommune 10 % af den samlede
danske befolkning. Det må siges,
siges at københavnerne udgør en relativ
stor andel af den samlede population af hashmisbrugere. Tallet under-

!

"
!

#
"$

%&'
(
***

)

bygges af undersøgelser, som viser, at udbredelsen af hash og kokain
er dobbelt så stor i hovedstadsregionen, som i det øvrige land.
På alkoholområdet udgør andelen af københavnere med et misbrug en
mindre del end på hashmisbrugsområdet. Her udgør københavnere
med et alkoholmisbrug ca. 12 % af den samlede population af alkoholmisbrugere i Danmark. Til sammenligning udgør befolkningstallet
i Københavns Kommune 10 % af den samlede danske befolkning.
Venlig hilsen
Anders Kirchhoff
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