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1. INDLEDNING 
 

Denne undersøgelse har fokus på unges fysiske, psykiske og sociale problemer og ressourcer, 

herunder risikoadfærd såsom forbrug af rusmidler, forbrug af mad, spil og manglende kropslig 

aktivitet.   

Dataindsamlingen er baseret på UngMap, som er et spørgeskema og interview-redskab til måling af 

ovenstående problemer. UngMap har foreløbigt været anvendt til på følgende områder. 

 

Surveys (tilfældige udtræk) 

- Nationale surveys: Tilfældige udtræk af 15-25-årige danske unge. 

- Kommune surveys: Tilfældige udtræk af 15-25-årige danske unge fra forskellige kommuner. 

- Skolebaserede surveys: 10. klasse undersøgelse af 15-17-årige (foreløbigt 28 klasser) 

 

Interventions-undersøgelser. 

UngMap har i særlig grad været anvendt indenfor misbrugsbehandling af unge.  

- Indledende udredning af 15-25-årige unge indskrevet i misbrugebehandling. 

- Proces-redskab for unge i misbrugsbehandling. 

o Tilbagemelding af testresultat 

o Formulering af en fælles accepteret behandlingsplan 

o Forandringer i trivsel, koncentration og forbrug af rusmidler under behandling 

(såkaldte TEM = Trivsel og Effekt Monitorerings-skema). 

- Effekt-målings-redskab (efter afsluttet behandling). 

 

 

2. GENTOFTE UNDERSØGELSEN 
 

Formålet med denne kommune-undersøgelse har været at undersøge trivsel og forbrug af rusmidler 

blandt Gentofte Kommunes 9.432 unge i alderen 15-25-år. Undersøgelsens grundlag er et simpelt 

tilfældigt udtræk af 1.516 unge i alderen 15-25-årig bosat i Gentofte kommune (stikprøven).  

Undersøgelsen fandt sted i maj-juni 2015. I alt har 887 besvaret samtlige spørgsmål svarende til 59 %. 

45 % svarede elektronisk, mens 14 % blev interviewet pr. telefon. Den elektroniske svarprocent er 

som forventet, mens telefon interviewene er lidt mindre end forventet.  

Gentofte-undersøgelsen indgår i en større undersøgelse af danske unges trivsel og rusmiddelforbrug, 

hvilket betyder, at resultaterne fra Gentofte kan sammenholdes med trivsel og rusmiddelforbrug på 

landsplan. I den landdækkende undersøgelse (DK undersøgelsen) var svarprocenten 56 %.  
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Af de, der besvarede alle spørgsmål, var 50,9 % kvinder i DK undersøgelsen, mens det i Gentofte 

undersøgelsen var 50,4 %. Gennemsnitsalderen for unge i DK undersøgelsen var 19,6 og i 

Gentofteundersøgelsen 18,7. Det har den simple forklaring, at mens de 20-25-årige udgør 56 % af 

danske unge, så udgør de kun 45 % i Gentofte. Dette kunne skyldes, at unge fra Gentofte oftere flytter 

væk fra kommunen omkring 20 års alderen end andre unge. Hvis dette er tilfældet, adskiller de 20-25-

årige unge fra Gentofte sig antageligt også på andre områder end andre danske unge generelt.  

Gennemsnitsalderen for de 15-19 årige er da også 16,9 år for såvel unge fra Gentofte som fra DK 

undersøgelsen. For de 15-25-årige er gennemsnitsalderen fra Gentofte 21,9 mens den for DK unge er 

22,4. Også her en indikation på, at de ældre unge i højere grad flytter væk fra Gentofte end fra DK 

generelt.  Svarprocenten for de 15-19-årige er for Gentofte 67 % og for DK 65 %. 

 

En gruppe, der oftest trækker svarprocenten ned er unge, som enten er efterkommere af 

udenlandske borgere eller selv har immigreret til Danmark. En delvis forklaring på dette er antageligt 

sproglige vanskeligheder. I denne undersøgelse var svarprocenten for unge med anden etnisk 

herkomst fra Gentofte 26 %, mens den for unge med dansk herkomst var 64 %. Især unge fra 

Gentofte af anden etnisk herkomst mellem 20-25 år var vanskelige at få til at medvirke. Fra denne 

gruppe svarede kun 15 % af de adspurgte. At det er vanskeligt at få unge med anden herkomst end 

dansk til at medvirke i denne type undersøgelser er velkendt.   

 

Af de 887 der besvarede samtlige spørgsmål var 440 mænd og 447 kvinder 

 

                                                   Tabel 1. Svar for kvinder og mænd. 

  Svar alle Kvinder Mænd 

15-16 år 255 127 128 

17-19 år 320 168 152 

20-22 år 200 103 97 

23-25 år 112 63 63 

 

Som det ses er svarene ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd. Svarprocenten reduceres dog med 

alderen.  
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3. RESULTATER 
 

3.1. Uddannelse og arbejde 

 

I nedenstående tabel se er andelen af unge der er under uddannelse, i beskæftigelse (ikke under 

uddannelse) eller hverken i uddannelse eller i beskæftigelse. Tallene sammenlignes med resultaerne 

fra den danske nationale stikprøveundersøgelse. 

 

Tabel 2. Uddannelse, beskæftigelse eller ingen af delene. 

 
NB! For at skabe sammenlignelighed mellem Gentofte svarene og den totale Gentofte population vægtes der for  

forskelle i køn, alder, herkomst, familietype og forældres uddannelse. Denne vægtning anvendes i alle tabeller for alle 

procentangivelser. 

 

I tabel 2 ses det at flere fra Gentofte er under uddannelse end fra DK generelt og at flere fra DK er helt 

udenfor uddannelses og beskæftigelsessystemet end unge fra Gentofte. Forskellen er statistisk 

signifikant1. 

 

I tabel 3 er Gentofte-unges aktuelle uddannelsesaktivitet sammenlignet med DK-unges ditto.  

 

Tabel 3. Aktuel uddannelsesaktivitet for Gentofte-unges sammenlignet med DK-unge. 

 
 

                                                           
1
 OR=1,67, 95 % CI: 1,05-2,61, p<0.03. 

Alle 15-19 år 20-25 år Alle 15-19 år) 20-25 år

Antal n=886 n=574 n=312 Antal n=2697 n=1383 n=1314

Under uddannelse 759 83,0 95,5 67,8 2162 78,4 94,9 65,5

I beskæftigelse 97 12,7 3,1 24,5 369 14,8 3,4 23,7

Hverken/eller 30 4,2 1,5 7,6 166 6,8 1,7 10,8

Gentofte DK

Alle 15-19 år 20-25 år Alle 15-19 år 20-25 år

Antal n=759 n=551 n=208 Antal n=2162 n=1318 n=844

Folkeskole 218 24,6 39,0 0,0 573 22,8 42,5 0,3

STX, HTX, HHX, EUX 321 36,0 53,4 6,3 563 21,3 36,6 3,9

HF/VUC 27 5,0 2,2 9,8 110 6,1 3,9 8,6

Erhvervsuddannelse 28 4,9 1,2 11,2 242 12,6 10,3 15,2

Videregående uddannelse 128 23,1 1,2 60,7 565 31,7 1,4 66,4

Andet 37 6,3 3,0 12,0 109 5,5 5,4 5,7

Gentofte DK



6 
 

I alt er 759 af de 887 unge fra Gentofte under uddannelse, svarende til 85,6 % (uvægtet). Af DK unge 

er det 2.162 ud af 2.702, svarende til 80,0 % (uvægtet). Som det ses i tabellen er der flere af de 15-19-

årige fra Gentofte der aktuelt er i gang med en gymnasial uddannelse end fra DK-gruppen (53,4 % for 

Gentofte og 36,6 % fra DK). Forskellen er signifikant2. Til gengæld er der signifikant flere af DK-unge 

mellem 15 og 19 år som er i gang med en erhvervsuddannelse end det er tilfældet for Gentofte unge 

(DK 10,3 % og Gentofte 1,2 %)3. 

I tabel 4 er de unges væsentligste indtægtskilde opstillet fordelt på Gentofte, DK og alder. 

 

Tabel 4. Væsentligste indtægtskilde for Gentofte-unge og DK-unge. 

 
 

Den eneste statistiske forskel er at flere DK-unge mellem 20-25 år i højere grad har SU som deres 

væsentligste indtægtskilde end Gentofte-unge, mens Gentofte-unge i samme aldersgruppe til 

gengæld oftere har lønnet arbejde som væsentligste indtægtskilde. Lønnet arbejde dækker her over 

såvel fuldtid som deltid (fritidsjobs). Der er generelt flere DK-unge som er på overførselsindkomst end 

Gentofte-unge. 

 

Endelig var der 4,2 % af Gentofte-unge som hverken a) var under uddannelse eller lige havde afsluttet 

et uddannelsesforløb eller b) havde nogen form for lønnet beskæftigelse. For DK-unge var det samme 

tilfældet for 6,6 %.  

 

3.2. Forbrug af rusmidler. 

I det følgende skal forbruget af rusmidler blandt unge fra Gentofte sammenholdes med unge fra den 

nationale undersøgelse. Rusmidlerne opdeles i brug af cigaretter, alkohol, hash og andre illegale 

stoffer. Til slut sammensmeltes brug af hash og andre illegale stoffer. 

 

                                                           
2
 OR=1,98, 95 % CI: 1,60-2,46, p<0.001. 

3
 OR=0,37, 95 % CI: 0,24-0,57, p<0.001. 

Alle 15-19  år 20-25 år Alle 15-19 år 20-25 år 

n=880 n=570 n=310 n=2684 n=1370 n=1314

Lommepenge 23.9 39.0 5.8 16.2 32.5 3.5

Lønnet arbejde 43.7 38.7 49.6 40.8 42.5 39.5

SU 25.7 19.1 33.8 32.5 18.5 43.4

Overførselsindkomst 3.4 0.6 6.9 5.6 1.9 8.5

Andet 3.2 2.6 4.0 4.9 4.7 5.1

DKGentofte



7 
 

Cigaretter: Der blev i undersøgelsen spurgt om, hvor mange dage de unge havde røget cigaretter 

indenfor den seneste måned. I nedenstående tabel er antallet af dage fordelt på køn og alder, og der 

skelnes mellem Gentofte og nationale population.  

 

Tabel 5. Hvor mange dage har du røget cigaretter inden for de sidste 30 dage 

 
NB! Antal svar gælder kun for Gentofte. 

 

I tabellen ses det at 62,3 % af unge fra Gentofte slet ikke har røget cigaretter de sidste 30 dage (37,3 

% har røget).  Blandt DK-unge er det samme tilfældet for 67,0 % (33 % har røget). Forskellen er 

signifikant4  Der er til gengæld generelt ingen forskelle mellem Gentofte og DK unge i andelen, der 

ryger cigaretter hver dag.  

Når der opdeles på køn og alder, ses der ret så markante forskelle mellem Gentofte og DK unge. De 

helt unge piger (15-19 år) fra Gentofte synes således at ryge oftere end unge piger fra DK 

populationen. For eksempel har 60,6 % af de 15-19-årige Gentofte piger ikke røget den seneste 

måned mod 74,6 % af DK pigerne i samme aldersgruppe. 11,2 % af de helt unge piger fra Gentofte 

(n=271) ryger dagligt mod 6,4 % fra DK populationen (n=675). Forskellene er signifikante. For 

mændene ses der ingen signifikante forskelle5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 OR=1,31, 95 % CI: 1,09-1,57, p<0.004. 

5
 Cigaretter sidste måned OR=1,92, 95 % CI: 1,39-2,65, p<0.001. Cigaretter dagligt OR=1,93, 95 % CI: 1,12-3,34, p<0.02. 

Ingen 1-29 dg Dagligt Ingen 1-29 dg dagligt

Procent Procent Procent Procent Procent Procent

Alle, n=837 15-25 år 62,3 23,2 14,6 67,0 17,9 15,1

n=542 15-19 år 63,5 25,8 10,4 73,5 17,3 9,1

n=295 20-25 år 60,8 20,0 19,2 62,1 18,2 19,7

Mænd, n=424 15-25 år 61,4 21,5 14,9 65,2 17,9 17,0

n=271 15-19 år 66,3 23,9 9,6 72,5 15,8 11,7

n=153 20-25 år 55,4 18,4 24,1 59,5 19,4 21,1

Kvinder, n=413 15-25 år 63,1 25,0 12,1 69,0 17,8 13,2

n=271 15-19 år 60,6 27,7 11,2 74,6 18,9 6,4

n=142 20-25 år 66,3 21,6 14,0 64,7 17,0 18,3

UngMap 2015, n=2597Gentofte, n=837
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Tabel 6. Cigaret rygning fordelt på uddannelsesaktivitet. 

 
 

I ovenstående tabel 

 er forbruget af cigaretter opdelt på aktuel uddannelsesaktivitet. Det ses at Gentofte-unge, der går i 

gymnasiet ryger signifikant oftere dagligt end DK-unge6.  

 

Alkohol: I alt har 870 fra Gentofte populationen ønsket at oplyse om deres forbrug af alkohol (17 

ønskede ikke at svare). For DK populationen var det 2.619, der svarede (83 ønskede ikke at svare). 

I tabel 7 er det vist, hvor mange Gentofte-unge henholdsvis DK-unge der drikker alkohol mindst 10 

dage om måneden. Et sådant forbrug er ensbetydende med et alkoholforbrug, der overskrider et 

fredag-lørdag forbrug, som er det mest typiske. Samlet drikker de 15-19-årige mænd og kvinder 

signifikant hyppigere 10+ dage om måneden end DK-unge (10,2 % mod 5,7 %)7. Dette gælder ikke 

mindst for de unge for mænd (for kvinderne er forskellen tæt på signifikant).  

 

Tabel 7. Andelen som drikker 10 eller flere dage den sidste måned 

 
                                            NB! Antal svar gælder kun for Gentofte. 

                                                           
6
 OR=1,79, 95 % CI: 1,31-2,44, p<0.001. 

7
 OR=1,88, 95 % CI: 1,29-2,74, p<0.001. 

Ingen 1-16 dage 17-29 dage Dagligt Ingen 1-16 dage 7-29 dage dagligt

Antal Procent Procent Procent Procent Antal Procent Procent Procent Procent

Folkeskole 202 75.1 17.8 0.4 6.7 538 84.7 8.9 2.3 4.2

STX, HTX, HHX, EUX 306 53.5 25.0 8.9 12.6 540 66.7 22.8 3.1 7.4

HF/VUC 22 58.0 31.0 0.0 11.0 105 51.7 10.0 8.7 29.6

Erhvervsuddannelse 27 50.0 12.4 8.7 28.9 232 60.8 11.8 1.8 25.5

Videregående uddannelse 81 66.9 12.1 5.6 15.5 553 65.3 16.2 4.8 13.6

Andet 19 55.3 28.2 0.0 16.5 104 69.7 8.1 1.1 21.2

Gentofte, n=715 DK, n=2072

Gentofte DK

Alkohol 10+ dage Alkohol 10+ dage

om måneden om måneden

Alle n=870 15-25 år 11,2 8,2

n=562 15-19 år 10,2 5,7

n=308 20-25 år 12,3 10,2

Mænd, n=436 15-25 år 14,7 10,8

n=277 15-19 år 12,9 6,9

n=159 20-25 år 16,7 13,9

Kvinder, n=434 15-25 år 7,6 5,6

n=285 15-19 år 7,5 4,5

n=149 20-25 år 7,7 6,4
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Mens de unge fra Gentofte drikker signifikant oftere end DK-unge, så er andelen af unge, der 

overskrider genstandsgrænserne 14 for kvinder og 21 for mænd ikke større for Gentofte unge end for 

DK-unge.  Dette ses i nedenstående tabel.   

 

                                     Tabel 8. Andelen der overskridelse genstandsgrænser  

 
                                     NB! Antal svar gælder kun for Gentofte. 

 

Tendensen i tabel 8 er nærmere, at DK-unge hyppigere overskrider genstandsgrænserne end 

Gentofte unge. For eksempel er det 17,5 % af de 15-19-årige Gentofte piger, der overskrider 

genstandsgrænsen på 14, mens det for DK pigerne i samme aldersgruppe er 22,2.  Forskellen er dog 

ikke signifikant. 

 

              Tabel 9. Binge-drinking1 (fuldskabsdruk) fordelt på alder og køn. 

 
                     1 Binge-drinking (fuldskabsdruk) defineres som mindst 5 genstande ved én lejlighed). 

 

Gentofte DK

14/21+ genstande 14/21+ genstande

om ugen om ugen

Alle n=745 15-25 år 15,2 16,4

n=476 15-19 år 15,3 18,8

n=269 20-25 år 15,1 14,7

Mænd, n=365 15-25 år 14,5 14,8

n=233 15-19 år 13,1 15,4

n=132 20-25 år 16,3 14,4

Kvinder, n=380 15-25 år 15,8 18,0

n=243 15-19 år 17,5 22,2

n=137 20-25 år 13,9 15,1

1 dg/ugl 2+dg/ugl Antal 1 dg/ugl 2+dg/ugl Antal

Alle n=861 15-25 år 11,7 9,7 883 7,8 4,8 2687

15-19 år 12,6 11,7 574 7,9 4,3 1373

20-25 år 10,6 7,2 309 7,7 5,1 1314

Mænd, n=429 15-25 år 12,6 13,2 437 9,7 6,7 1317

15-19 år 12,8 15,0 279 10,0 4,5 663

20-25 år 12,5 11,0 158 9,3 8,4 654

Kvinder, n=432 15-25 år 10,8 6,2 446 5,9 2,8 1370

15-19 år 12,5 8,5 295 5,6 4,0 710

20-25 år 8,7 3,2 151 6,1 1,8 660

Binge (fuldskabsdruk)

DK

Binge (fuldskabsdruk)

Gentofte
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Andelen af unge der ofte drikker sig fulde (5+ genstande) er betydeligt højere for Gentoftes unge end 

for DK unge (tabel 9). Således er det 9,7 % af Gentoftes unge der drikker sig fulde 2 eller flere gange 

om ugen sammenlignet med 4,8 & af DK-unge. Forskellen er stærkt signifikant8. For mænd mellem 15 

og 19 år er der 3,7 gange større risiko for at drikke sig fuld 2 eller flere gange om ugen end for DK 

mænd i samme aldersgruppe (15,0 % vs 4,5 %). 

 

I tabel 10 ses, hvorledes storforbruget fordeler sig set i forhold, hvilken uddannelse de unge er i gang 

med. Igen ses det, at de unge i Gentofte ikke overskrider genstandsgrænserne i højere grad end på 

landsplan, og at de tværtimod ligger et par procentpoint under det generelle niveau. 

 

           Tabel 10. Genstandsgrænser fordelt på uddannelsesaktiviteter. 

 
 

Det hyppigere forbrug i Gentofte, hvor de unge drikker mere end 10 dage om måneden, kan ses i 

forhold til uddannelsesgrupper, og her er det især de unge i folkeskolen og på de gymnasiale 

uddannelser, som adskiller sig fra niveauet på landsplan.  

 

  Tabel 11. Dage med forbrug fordelt på uddannelsesaktivitet. 

 

                                                           
8
 OR=2,2, 95 % CI: 1,59-2,90, p<0.001. 

 

Gentofte (n=636) DK (n=1647)

14/21+ genstande 14/21+ genstande

om ugen om ugen

Folkeskole (n=163) 8,1 12,8

STX, HTX, HHX, EUX (n=290) 19,9 20,7

HF/VUC (n=19) 10,9 13,1

Erhvervsuddannelse (n=23) 9,8 18,5

Videregående uddannelse (n=114) 12,2 14,3

Andet (n=27) 19,9 20,1

Gentofte (n=743) DK (n=2118)

Alkohol 10+ dage Alkohol 10+ dage

om måneden om måneden

Folkeskole (n=212) 4,9 2,3

STX, HTX, HHX, EUX (n=317) 15,0 7,6

HF/VUC (n=25) 8,9 4,6

Erhvervsuddannelse (n=28) 11,5 7,2

Videregående uddannelse 

(n=127) 9,3 11,2

Andet (n=34) 10,3 7,4
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Således er gruppen på Gentoftes folkeskoler, der har et forbrug på mere end 10 dage, næsten dobbelt 

så stor (4,9%) som på landsplan (2,3%). Forskellen er dog ikke signifikant. Men det er den tilgæld, når 

der er tale om de gymnasiale uddannelser, hvor 15,0 % af de unge drikker 10 dage (eller mere) om 

måneden9. På landsplan ligger andelen af elever på de gymnasiale uddannelser, der har et hyppigt 

forbrug, på 7,6 %.  

 

I de to næste tabeller forholdes alkoholforbruget til væsentligste indtægtskilde, hvor der igen er 

meget begrænset forskel, hvis andelen, der overskrider genstandsgrænserne,  sammenlignes fordelt 

på indtægt.  

 

                                     Tabel 12. Indtægt og genstandsgrænser 

 
 

Med hensyn til det hyppige forbrug på mere end 10 dages alkoholforbrug er det især de unge med 

fritidsarbejde og lommepenge, som adskiller sig, når Gentofte sammenlignes med landsplan (tab 11). 

 

                             Tabel 13. Indtægt og genstandsgrænser 

 
                                                           
9
 OR=2,13, 95 % CI: 1,33-3,42, p<0.002. 

Gentofte (n=742) DK (n=2043)

14/21+ genstande 14/21+ genstande

om ugen om ugen

Lommepenge (n=183) 9,0 14,0

Lønnet deltid/fritidsarbejde 

(n=235) 18,5 19,1

lønnet fuldtid (n=89) 19,3 16,8

SU (n=193) 13,9 14,9

Overførselsindkomst (n=13) 5,9 19,2

Andet (n=29) 29,4 18,8

Gentofte (n=863) DK (n=2633)

Alkohol10+ dage Alkohol10+ dage

om måneden om måneden

Lommepenge (n=233) 8,0 3,1

Lønnet deltid/ fritidsarbejde 

(n=262) 12,8 7,0

lønnet fuldtid (n=103) 15,1 12,1

SU (n=215) 11,1 9,0

Overførselsindkomst
0,0 7,8

Andet (n=33) 18,6 12,0
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Tabellen viser således, at det er 8,0 % blandt de unge, som får lommepenge, der drikker 10 dage eller 

mere, og det er signifikant forskelligt fra det nationale niveau på 3,1 % der drikker mest10. Derudover 

er der en gruppe, som har fritidsarbejde, hvor en signifikant højere andel i Gentofte har et hyppigt 

forbrug. I Gentofte er det således 12,8 % af de unge, som har et fritidsarbejde, der har et hyppigt 

forbrug sammenlignet med 7,0 % på landsplan11. 

 

Sammenfattende for alkoholforbruget finder vi at Gentofte unge signifikant oftere drikker alkohol end 

andre unge, men samlet set er der ikke flere fra Gentofte der drikker over genstandsgrænser på 14 for 

kvinder og 21 for mænd end andre unge. Dette kunne tolkes som en vis grad af kontrol, hvilket der 

skal vendes tilbage til i næste afsnit. 

 

Hash: I tabel 14-18 er vist forbruget af hash blandt Gentofte unge sammenholdt med DK unge.  

 

                               Tabel 14. Forbrug af hash opdelt på alder, køn for Gentofte og DK. 

 
 

Det ses, at 11,8 % af unge fra Gentofte har røget hash den seneste måned, mens det samme er 

tilfældet for 9,5 % af DK unge. Når der kontrolleres for køn og alder er forskellen statistisk 

signifikant12. Ikke mindst de 15-19-årige mænd bidrager til denne forskel. 

 

I de næste 4 tabeller er andelen der har røget hash sidste måned fordelt på de der har røget hash 1-3 

dage (tabel 15), 4-9 dage (tabel 16), 10-19 dage (tabel 17) og 20+ dage (tabel 18). 
                                                           
10

 OR=2,8, 95 % CI: 1,32-6,05, p<0.007. 
11

 OR=1,8, 95 % CI: 1,09-3,13, p<0.03 
12

 OR=1,34, 95 % CI: 1,02-1,76, p<0.04. 

Gentofte DK

Brugt cannabis Brugt cannabis

Antal sidste måned Antal sidste måned Antal

Alle 15-25 år 11,8 861 9,5 2619

15-19 år 10,6 559 7,5 1329

20-25 år 13,3 302 10,9 1290

Mænd 15-25 år 15,0 429 12,3 1285

15-19 år 13,6 273 9,3 641

20-25 år 16,7 156 14,6 644

Kvinder 15-25 år 8,5 432 6,5 1334

15-19 år 7,5 286 5,7 688

20-25 år 9,8 146 7,1 646
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                         Tabel 15. Brug af hash 1-3 dage opdelt på alder, køn for Gentofte og DK. 

 
 

 

 

                         Tabel 16. Brug af hash 4-9 dage opdelt på alder, køn for Gentofte og DK. 

 
 

 

 

Gentofte DK

Hash Hash

1-3 dg. Antal 1-3 dg. Antal

Alle 15-25 år 7,3 861 4,6 2619

15-19 år 7,0 559 4,1 1329

20-25 år 7,8 302 5,0 1290

Mænd 15-25 år 8,0 429 5,2 1285

15-19 år 7,4 273 5,1 641

20-25 år 8,7 156 5,3 644

Kvinder 15-25 år 6,6 432 4,0 1334

15-19 år 6,6 286 3,1 688

20-25 år 6,7 146 4,6 646

Gentofte DK

Hash Hash

4-9 dg. Antal 4-9 dg. Antal

Alle 15-25 år 1,7 861 1,4 2619

15-19 år 1,4 559 1,4 1329

20-25 år 2,1 302 1,4 1290

Mænd 15-25 år 2,5 429 2 1285

15-19 år 2,4 273 1,7 641

20-25 år 2,6 156 2,1 644

Kvinder 15-25 år 0,9 432 0,8 1334

15-19 år 0,5 286 1,1 688

20-25 år 1,6 146 0,6 646
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                         Tabel 17. Brug af hash 10-19 dage opdelt på alder, køn for Gentofte og DK. 

 
 

                         Tabel 18. Brug af hash 20+ dage opdelt på alder, køn for Gentofte og DK. 

 
 

Mens Gentofte unge oftere har røget hash den seneste måned end DK unge, er de til gengæld 

signifikant i undertal, når det gælder det daglige/næsten daglige forbrug. Således er det 0,7 % af de 

unge fra Gentofte, der ryger 20+ dage om måneden, mens det samme er tilfældet for 2,2 % af DK 

unge13 (tabel 18). Det betyder, at Gentofte unge i særlig grad bruger hash 1-3 dage om måneden (ses i 

tabel 15). Det er således 7,3 % fra Gentofte og 4,6 % af DK unge, der har røget hash 1 til 3 dage 

                                                           
13

 OR=0,32, 95 % CI: 1,33-0,79, p<0.02. 

Gentofte DK

Hash Hash

10-19 dg. Antal 10-19 dg. Antal

Alle 15-25 år 2,1 861 1,3 2619

15-19 år 1,7 559 0,5 1329

20-25 år 2,6 302 1,9 1290

Mænd 15-25 år 3,2 429 1,6 1285

15-19 år 2,9 273 0,5 641

20-25 år 3,6 156 2,6 644

Kvinder 15-25 år 0,9 432 0,9 1334

15-19 år 0,5 286 0,6 688

20-25 år 1,5 146 1,1 646

Gentofte DK

Hash Hash

20+ dg. Antal 20+ dg. Antal

Alle 15-25 år 0.7 861 2.2 2619

15-19 år 0.5 559 1.5 1329

20-25 år 0.9 302 2.7 1290

Mænd 15-25 år 1.3 429 3.5 1285

15-19 år 0.9 273 2 641

20-25 år 1.8 156 4.6 644

Kvinder 15-25 år 0.0 432 0.9 1334

15-19 år 0.0 286 0.9 688

20-25 år 0.0 146 0.8 646
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seneste måned. Forskellen er signifikant14. Det kunne, som under alkohol, vidne om en vis grad af 

kontrol. For eksempel ser vi, at blandt de unge, der har røget hash den seneste måned, er det 5,7 % 

fra Gentofte, som ryger hash næsten dagligt (20+ dage om måneden), mens det samme er tilfældet 

for 23,1 % af DK unge  

 

I næste tabel er forbruget af hash opdelt på uddannelsesaktiviteter. Som det ses er det stort set på 

alle uddannelsesaktiviteterne, at Gentofte unge oftere bruger hash end DK unge (undtagen 

videregående uddannelser). Igen ses det ukontrollerede forbrug (20+ dage om måneden) i langt 

højere grad hos DK unge end hos Gentofte unge. 

 

Tabel 19. Brug af hash opdelt på uddannelsesaktivitet. 

 
 

Andre illegale stoffer end hash: Med andre illegale stoffer end hash henvises der til amfetamin, 

kokain, ecstasy og andre illegale stoffer. Til det sidste nævnes bl.a. svampe, ketamin,  ritalin, morfin 

og  benzodiazepiner. 

 

     Tabel 20. Brug af illegale stoffer. 

 

                                                           
14

 OR=1,66, 95 % CI: 1,18-2,35, p<0.004. 
 

Andre Hash + andre Andre Hash + andre 

illeg. stoffer illeg. stoffer. illeg. stoffer illeg. stoffer.

Alle n=861 15-25 år 3,4 13,8 3,6 11,1

n=559 15-19 år 2,5 12,1 2,5 8,3

n=302 20-25 år 4,6 16,0 4,4 13,2

Mænd, n=429 15-25 år 5,6 18,1 5,2 14,7

n=273 15-19 år 3,8 15,5 3,4 10,4

n=156 20-25 år 7,7 21,2 6,6 17,9

Kvinder, n=432 15-25 år 1,3 9,5 1,9 7,4

n=286 15-19 år 1,1 8,7 1,5 6,1

n=146 20-25 år 1,5 10,5 2,2 8,3

Gentofte UngMap 2015

Gentofte DK 
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Forbruget blandt Gentofte unge er ikke forskellige fra DK unges forbrug. 3,4 % af unge fra Gentofte 

har således brugt andre illegale stoffer end hash den seneste måned, hvilket svarer til at (mindst) 321 

unge fra Gentofte Kommune indenfor den seneste måned har brugt andre illegale stoffer end hash. I 

alt 13,8 % af Gentoftes unge har brugt hash og/eller andre illegale stoffer den seneste måned, hvilket 

svarer til mere end 1300 unge.  

 

Tabel 21. Brug af illegale stoffer  

fordelt på alder. 

 
 

I tabel 21 er forbruget af illegale stoffer fordelt på alder. Grundet få besvarelser i de enkelte 

alderskategorier skal fordelingerne alene tages som udtryk for en generel tendens. Stigningen fra det 

15. til det 17. år ses i alle undersøgelser. De 24,8 % af de 84 20-årige bør fortolkes med forsigtighed. 

 

I de næste to tabeller er forbruget af andre illegale stoffer end hash fordelt på stoftype. Som det ses 

opdeles stofferne i amfetamin, kokain, ecstasy og andre (der som tidligere nævnt f.eks. kan være 

svampe, ketamin,  ritalin, morfin og  benzodiazepiner). 

 

 

 

 

 

 

 

Illegale

stoffer

Antal sidste måned

15 129 6,3

16 119 9,8

17 99 16,3

18 122 15,1

19 90 14,1

20 84 24,8

21 58 15,1

22 52 19,5

23 36 13,2

24 36 16,2

25 35 5,2
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                            Tabel 22. Brug af andre illegale stoffer end hash – fordelt på køn og 

                            stoftype. 

 
 

 

 

Tabel 23. Brug af andre illegale stoffer end hash –  

fordelt på alder og stoftype. 

 
 

I næste tabel er forbruget af illegale stoffer fordelt på uddannelsesaktiviteter. Som det ses er det 17,0 

% af de unge gymnasieelever fra Gentofte, der den seneste måned har haft et forbrug af hash og/eller 

andre illegale stoffer, mens det for DK unge generelt er 10,3 %. Forskellen er signifikant15.  

 

Tabel 24. Forbrug af illegale stoffer fordelt på uddannelsesaktivitet. 

 
 

                                                           
15

 OR=1,78, 95 % CI: 1,15-2,78, p<0.009 

Alle Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd

870 439 431 2.702 1.348 1.291

Amfetamin 0,1 0,0 0,2 0,1 0,7 0,1

Kokain 2,6 0,9 4,3 2,5 1,2 3,7

Ecstasy 0,7 0,0 1,5 1,2 0,7 1,7

Andre 1,2 0,4 2,1 1,2 0,5 1,8

I alt 3,4 1,3 5,6 3,6 1,9 5,2

Gentofte DK

<20 år 20-25 år <20 år 21-25 år

564 306 1.342 1.283

Amfetamin 0,0 0,2 0,4 1,0

Kokain 1,1 4,4 1,6 3,2

Ecstasy 0,5 1,0 1,6 1,2

Andre 1,2 1,3 1,0 1,3

I alt 2,5 4,6 2,5 4,4

Gentofte DK

UngMap 2015

Antal Andre  illeg. Stoffer Hash + andre ill. Stoffer Andre  illeg. Stoffer Hash + andre ill. stoffer

Folkeskole 211 1,0 6,2 1,7 4,5

STX, HTX, HHX, EUX 317 5,1 17,0 2,2 10,3

HF/VUC 22 3,8 17,5 5,6 16,6

Erhvervsuddannelse 28 8,0 26,6 4,3 12,8

Videregående uddannelse 125 0,4 9,6 3,4 11,9

Andet 35 3,6 20,5 1,8 9,8

Gentofte
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Unge fra Gentofte der er i gang med en videregående uddannelse bruger ikke flere illegale stoffer end 

unge generelt. 

 

3.3. Spise og spilleadfærd. 

De unge i såvel Gentofte som DK undersøgelsen blev alle givet flg. spørgsmål: ”Synes du selv eller 

andre, at du har et problem med overdreven…brug af mad…slik…købeadfærd mm.” 

 

                              Tabel 25. Spil og spiseadfærd. 

 
 

Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem unge fra Gentofte og DK unge. 

 

3.4. Fysiske problemer. 

De unges fysiske problemer er belyst ved at stille spørgsmål til forbrug af medicin (både 

håndkøbsmedicin og ordineret medicin), antal dage med fysiske problemer samt kontakt til lægen. I 

nedenstående tabel optræder de unge, som har haft 4 dage eller mere med medicinforbrug eller 

fysiske problemer, samt mere end 3 ganges kontakt med egen længe indenfor de sidste 3 måneder. 
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Tabel 26. Fysiske problemer. 

 
 

Smertestillende håndkøbsmedicin: tallene viser andelen, som bruger håndkøbsmedicin såsom panodil, 

kodimagnyl, Ipren, Ibuprofen eller lignende, som kan købes uden recept. Her har særligt pigerne et 

forbrug, hvor 17,4 % har brugt smertestillende medicin 4 dage eller mere i løbet af de sidste 30 dage. 

Mændene ligger væsentligt lavere med 7,0 %, som har haft et forbrug på 4 dage eller mere. Dette 

minder meget om forbruget for landsplan, som er på samme niveau. Der ses ingen forskel mellem 

Gentofte og DK unge. 

 

Ordineret medicin: 11,0 % af pigerne har minimum 4 dage af de sidste 30 dage brugt ordineret 

medicin mod fysiske problemer, hvilket gælder for 5,6 % af mændene. Hvis det sammenlignes med 

landsplan, er mændenes forbrug lavere, men det er ikke et signifikant lavere forbrug. 

 

Fysiske problemer: det lavere forbrug af ordineret medicin blandt mændene i Gentofte kan muligvis 

hænge sammen med den lavere andel, som har oplevet 4 dage eller mere med fysiske problemer, da 

16 % af mændene optræder i denne statistik, mens det er 19,5 % blandt mændene på landsplan. Det 

er dog heller ikke her en signifikant forskel. Andelen af kvinder med fysiske problemer er ens, hvis 

Gentofte sammenlignes med det nationale niveau. 

 

Kontakt til læge: En større andel af kvinderne har kontakt med egen læge sammenlignet med 

mændene. Således har 13,8 % af kvinderne haft 3 eller flere ganges kontakt med egen læge indenfor 

de sidste 3 måneder, mens det kun gør sig gældende for 4,9 % af mændene. Denne forskel i køn er 

dog en generel tendens, da tallene på landsplan er tilsvarende.  

 

Hvor mange dage har du…

Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Sidste 30 dage n=447 n=437 n=1367 n=1320

* brugt smertestillende håndkøbsmedicin mere 

end 4 dage sidste måned
17,4 7,0 17,4 7,5

* brugt ordineret medicin mod fysiske problemer 

mere end 4 dage sidste måned
11,0 5,6 12,0 8,5

* oplevet fysiske problemer mere end 4 dage 

sidste måned?
29,8 16,0 30,2 19,5

Sidste 3 måneder

* haft kontakt til din praktiserende læge mere 

end 3 gange de sidste 3 måneder? 13,8 4,9 12,5 4,3

Gentofte DK
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Sluttelig skal det nævnes at Gentoftes unge har en signifikant lavere BMI end DK unge. Således er BMI  

for Gentoftes unge 21,6 8n=874), mens den for DK unge generelt er 23,1 (n=2.643)16. 

 

3.5. Psykologiske profil og trivsel 

I dette afsnit skal der tegnes en profil over de psykiske problemer som de unge i de to undersøgelser 

rapporterer. I tabel 27 ses indledningsvist andelen af unge, der rapporterer, at de i deres liv f.eks. har 

været ensomme, deprimerede, haft tvangstanker, været voldelige osv. Ensom er defineret ud fra, at 

de unge angiver, at de ofte/meget ofte i deres liv har oplevet sig selv som ensomme. 

 

                    Tabel 27. Psykiske og adfærdsmæssige problemer fordelt på køn 

 
 

De eneste signifikante forskelle mellem Gentofte unge og DK unge er markeret med en stjerne. 

Generelt er kvinderne fra Gentofte mindre belastede end DK kvinderne. Signifikant bliver det for 

oplevede tvangshandlinger, selvmordstanker og selvskade17. For mændene er forskellen lidt mindre 

                                                           
16

 ANOVA  F(1, 3515) = 66,2, p<0.001 
17

 Tvangshandlinger kvinder: OR=0,38, 95 % CI: 0,22-0,66, p<0.001. 
    Selvmordstanker kvinder: OR=0,43, 95 % CI: 0,23-0,81, p<0.009. 
    Selvskade kvinder: OR=0,34, 95 % CI: 0,15-0,76, p<0.009. 
    Vold mod andre mænd: OR=0,50, 95 % CI: 0,31-0,81, p<0.005. 

Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Livstid n=445 n=436 n=1313 n=1.368

Ensom Ofte/meget ofte 17,6 13,1 21,2 14,6

Deprimeret Ofte/meget ofte 11,6 5,6 9,1 5,6

Angst Ofte/meget ofte 9,8 5,2 13,2 6,1

Tvanstanker Ofte/meget ofte 11,9 8,2 9,7 6,8

Tvangshandlinger Ofte/meget ofte *3,1 3,4 *7,6 3,3

Lav arousal (a) Ofte/meget ofte 9,2 6,0 11,1 7,6

Selvmordstanker Ofte/meget ofte *3,4 2,8 *7,3 2,7

Selvmordsforsøg Ja/nej 4,5 1,6 7,1 3,1

Selvskade Ofte/meget ofte *1,9 1,2 *5,2 0,6

Spiseforstyrrelse Ofte/meget ofte 6,4 0,8 6,7 0,5

Medicin psyk. Probl. ja/nej 9,1 6,0 11,6 6,2

ADHD ja/nej 1,9 4,2 2,2 3,6

Anden psykiatrisk diag. ja/nej 8,1 7,5 8,6 5,4

Vold nogen, ofte, meget ofte 3,0 *5,3 5,0 *9,3

Ballademager skole Høj grad/meget høj grad 5,4 16,4 7,8 17,5

Konflikter lærer Høj grad/meget høj grad 4,6 13,3 7,7 14,3

Forstyrrer klassen Høj grad/meget høj grad 4,0 11,0 5,3 14,6

Pjækket Høj grad/meget høj grad 7,3 9,1 9,1 7,9

Bortvist ja/nej 2,9 10,2 4,2 13,8

Gentofte DK
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tydelig. Dog rapporterer mændene fra Gentofte at være signifikant mindre involverede i vold end 

andre DK unge. 

 

Eksternaliserende og internaliserende adfærd. 

I UngMap skelnes der mellem to former for ”rettetheder” - henholdsvis eksternaliserende adfærd og 

internaliserende adfærd. Med eksternaliserende adfærd henvises der til en rettethed væk fra én selv, 

mens der med internaliserende adfærd henvises der til en rettethed mod sig selv. Eksternaliserende 

og internaliserende adfærd behøver ikke at være et problem. Udadvendthed kan således betragtes 

som eksternaliserende adfærd, mens selvreflektion og selvevaluering er internaliserende adfærd. 

Begge er nødvendige. I nedenstående figur 1 er de to rettetheder vist med dertilhørende eksempler 

på problemer der kan knyttes til dem. 

 

 
Figur 1. Eksempler på internaliserende og eksternaliserende adfærd. 

 

Til at identificere graden af Internaliserende og eksternaliserende adfærd anvendes 12 spørgsmål – 6 

for eksternaliserende og 6 for internaliserende adfærd (se bilag 1). De to faktorer er testet for 

faktorstruktur, sammenhæng (Cronbach alpha) og stabilitet (test-retest). De overholder alle 

internationale standarder for en sammenhængende stabil faktorstruktur. Derudover er de to 

rettetheder statistik helt uafhængige. Man kan altså udmærket score meget højt i eksternaliserende 

adfærd uden at score høj i internaliserende adfærd (og omvendt). 

Én af de stærkeste risikofaktorer for udvikling af et storforbrug af såvel cigaretter, hash som andre 

illegale stoffer er den eksternaliserende adfærd. 
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                              Tabel 28. Eksternaliserende adfærd og storforbrug af hash. 

 
 

I tabel 28 ses det, at 1,5 % af Gentofte unge, der scorer 0 i eksternaliseren, ryger hash mindst 10 dage 

om måneden, mens det samme er tilfældet for 23,2 % af de der scorer 5 eller 6 i eksternalisere. Vi ser 

den samme store forskel blandt DK unge.   

 

                              Tabel 29. Eksternaliserende adfærd og forbrug af andre illegale stoffer. 

 
 

Den samme sammenhæng ses med andre illegale stoffer end hash. I tabel 29 ses det, at 1,0 % af 

Gentofte unge der scorer 0 i eksternaliseren har brugt andre illegale stoffer end hash den seneste 

måned, mens det samme er tilfældet for 17,4 % af de der scorer 4 i eksternaliseren.  Igen ses den 

samme sammenhæng blandt DK unge.   

 

Endelig ser vi i den sidste tabel 30 (næste side), at 7,8 % af de, der scorer 0 i eksternaliseren, ryger 

cigaretter dagligt, mens det samme er tilfældet for 77,9 % af de der scorer 4 eller 6. Samme 

sammenhæng ses for DK unge.  

 

 

 

 

 

Score Andel score Hash 10+ dg Andel score Hash 10+ dg

0 63,5 1.5 61,6 1.3

1 22,1 0.8 20,7 3.0

2 7,2 5.7 7,9 7.1

3 3,1 16.2 4,2 10.1

4 2,5 17.1 2,3 14.0

5 og 6 1,6 23.2 3,4 21.8

Gentofte, n=875 DK, n=2.651

Score Andel score Andre illeg. Andel score Andre illeg.

0 63,5 1,0 61,6 1,8

1 22,1 3,9 20,7 4,1

2 7,2 11,3 7,9 6,1

3 3,1 14,0 4,2 5,6

4 2,5 17,4 2,3 9,9

5 og 6 1,6 11,7 3,4 22,7

Gentofte, n=875 DK, n=2.651
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                               Tabel 30. Eksternaliserende adfærd og forbrug af cigaretter. 

 
 

Et forebyggelsesarbejde med fokus på cigaretter, hash, andre illegale stoffer og til dels alkohol må 

have en særlig opmærksomhed på eksternaliserende adfærd. Den er relativt nem at identificere og 

den kan ikke alene knyttes til et storforbrug af rusmidler, men også til vold, kriminalitet, tidlig seksuel 

debut, farlig kørsel med mere. Eksternaliserende adfærd kan kun i moderat grad knyttes til moderat 

kontrolleret forbrug af rusmidler. For eksempel ses der ikke den store sammenhæng mellem 

eksternaliserende adfærd og brug af hash i 1-3 dage om måneden. 

 

Internaliserende adfærd kan ikke i nær samme grad relateres til brug af rusmidler. Nedenfor ses 

sammenhængen mellem internaliserende adfærd og storforbrug af hash. 

 

                               Tabel 31. Internaliserende adfærd og storforbrug af hash. 

 
 

Denne manglende eller svage sammenhæng ses også for brug af andre illegale stoffer end hash, 

cigaretter, og alkohol. Dette kunne evt. skyldes at det i særlig grad er kvinder der scorer højt i 

internaliserende adfærd, mens eksternaliserende adfærd i særlig grad kan knyttes til mændene. Det 

er dog på ingen måde hele forklaringen. Således er det såvel for kvinder som for mænd, der ses i 

meget stærk sammenhæng mellem eksternaliserende adfærd og brug af rusmidler. Ligeledes ses der 

ingen sammenhæng hverken for kvinder og mænd mellem forbrug af rusmidler og internaliserende 

adfærd – dog med én enkelt undtagelse.  Således stiger andelen af kvinder der ryger cigaretter dagligt 

Score Andel score Cig. dgl. Andel score Cig. dgl.

0 63,5 7,8 61,6 7,1

1 22,1 18,1 20,7 16,5

2 7,2 25,4 7,9 30,1

3 3,1 51,3 4,2 37,9

4 2,5 44,4 2,3 40,5

5 og 6 1,6 77,9 3,4 61,7

Gentofte, n=875 DK, n=2.651

Score Andel score Hash 10+ dg Andel score Hash 10+ dg

0 35,4 3,4 39,1 2,0

1 22,5 1,6 22,1 2,9

2 18,4 0,9 14,7 3,2

3 11,0 1,5 10,9 6,6

4 7,9 7,5 7,0 4,9

5 og 6 4,9 3,3 6,3 7,2

Gentofte, n=862 DK, n=2.651
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med graden af internaliserende adfærd. Sammenhængen er dog ikke så markant som for den 

eksternaliserende adfærd. 

 

Eksternaliserende og internaliserende adfærd har vist sig meningsfuldt at kunne opdeles i 6 grupper 

af unge (se Pedersen i review).  I nedenstående figur 2 er de 6 grupper billedgjort. 

 

 

 
 

                       Figur 2. 6 grupper af unge. 

 

Eksternaliserings og internaliserings-scoren for de 6 grupper ses i bilag 2.  

 

LAV:  Den nederste gruppe (LAV) er kendetegnet ved meget lav score i såvel 

eksternaliserende som internaliserende adfærd (se bilag 2). 

MEP  Moderate eksternaliserende problemer er kendetegnet ved moderat score i 

eksternaliserende problemer og lav score i internaliserende adfærd (se bilag 2).  

MIP  Moderat internaliserende problemer er kendetegnet ved moderat score i 

internaliserende problemer og lav score i eksternaliserende adfærd (se bilag 2).  

SEP  Svære eksternaliserende problemer er kendetegnet ved meget høj score i 

eksternaliserende problemer og lav score i internaliserende adfærd (se bilag 2).  
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SIP  Svære internaliserende problemer er kendetegnet ved meget høj score i 

internaliserende problemer og lav score i eksternaliserende adfærd (se bilag 2). 

SEIP  Svære eksternaliserende og  internaliserende problemer er kendetegnet ved meget høj 

score i såvel eksternaliserende som internaliserende problemer (se bilag 2). 

 

Gentofte adskiller sig ikke mindst fra DK unge på to områder. 14,5 % af de unge fra Gentofte placerer 

sig i de øverste 3 svært belastede kategorier, mens det samme er tilfældet for 18,5 % af DK unge. 

Forskellen er statistisk signifikant18. Netop de svært belastede kan knyttes stærkt til et storforbrug og 

til tider et ukontrolleret forbrug af rusmidler. For eksempel har de sværest belastede 7,7 gange større 

sandsynlighed for at udvikle et forbrug af hash 10+ dage om måneden end de lavest belastede (LAV) 

og 2,9 gange større sandsynlighed end de moderat belastede. De svært belastede unge har mere end 

11 gange større sandsynlighed for at udvikle et dagligt forbrug af hash. Ligeledes har de sværest 

belastede 5,9 gange større sandsynlighed for at udvikle et dagligt cigaret forbrug end de lavest 

belastede (LAV) og de har 4,6 gange større sandsynlighed for at brug andre illegale stoffer end hash 

indenfor den seneste måned end LAV. Endelig har de næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at 

drikke alkohol 10+ dage den seneste måned end LAV. 

Derudover adskiller Gentofte sig ved at have flere unge med moderate internaliserende problemer 

(MIP) end DK unge. Det er især kvinder der placeres i denne gruppe. Således er det 37,8 % af 

Gentoftes kvinder der placerer sig i denne kategori, mens det samme er tilfældet for 28,0 % DK 

kvinderne. Forskellen er signifikant19. Denne forskel viser sig ved at kvinderne fra Gentofte i signifikant 

højere grad end DK kvinderne sjældent eller nogle gange har oplevet depression, angst og 

ensomhed20. Til gengæld er tendensen at de i mindre grad end DK unge oplever disse problemer 

ofte/meget ofte. Dette kunne tolkes som at Gentoftes kvinder til tider oplever et pres hvor de føler sig 

ensomme, angste og med manglende tro på sig selv. Der kunne måske være tale om en form for 

”præstations-stres” hvor de unge kvinder oplever de skal leve op til en vis faglighed, velfungerende 

forældre, forskellige sociale standarder med mere. Dette er dog foreløbigt hypotetisk . Ovenstående 

resultater er præsenteret i de to figurer på nedenstående sider: 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 OR=0,76, 95 % CI: 0,60-0,97, p<0.03. 
19

 OR=1,43, 95 % CI: 1,18-1,73, p<0.001. 
20

 Depression kvinder sjældent/nogle gange OR=1,30, 95 % CI: 1,02-1,67, p<0.04. 
    Angst kvinder sjældent/nogle gange OR=1,50, 95 % CI: 1,17-1,94, p<0.002. 
    Ensomhed kvinder sjældent/nogle gange OR=1,34, 95 % CI: 1,04-1,73, p<0.03. 



26 
 

 

 

 
 

Figur 3. Andelen af unge placeret i 6 grupper for henholdsvis Gentofte som DK. 

 

 

I figuren ses det at Gentofte har lidt færre med LAV score end DK unge. det skyldes at Der i Gentofte 

er flere med ikke mindst moderate internaliserende problemer end blandt DK unge – ikke mindst for 

pigerne (37,8 mod 28,0). Til gengæld er der færre fra Gentofte mede svære eksternaliserende og/eller 

internaliserende problemer (14,5 mod 18,5). 
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Figur 4. Forbruget af illegale stoffer fordelt på 6 grupper af unge fra henholdsvis Gentofte og DK. 

 

Hashmd = brugt hash den seneste måned. 

Hash20+ = brugt hash mindst 20 dage den seneste måned. 

IS30 = brugt illegale stoffer seneste måned (hash eller andre illegale stoffer. 

 

 

For LAV gruppen af unge ses der ikke den store forskel i forbrug for Gentofte og resten af landet (DK). 

Derimod er der betydeligt flere fra Gentofte af de moderat belastede der har brugt illegale stoffer den 

seneste måned. Ikke mindst blandt MIP (moderat internaliserende problemer) er der brugt illegale 

stoffer den seneste måned og dem findes der som tidligere nævnt en ret stor gruppe af i Gentofte. 
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Figur 5. Storforbrug af cigaretter og alkohol fordelt på 6 grupper af unge  

fra henholdsvis Gentofte og DK. 

 

 

Cig30 = dagligt brug af cigaretter sidste måned. 

Alko10+ = Mindst 10 dages forbrug af alkohol den seneste måned. 

 

 

I figur 5 ses det at flere af sværest belastede fra Gentofte har ety storforbrug af alkohol og cigaretter 

end i  DK generelt. For de moderat belastede er der ikke nogen stor forskel, mens flere af de lavt 

belastede har et storforbrug af alkohol end i DK generelt. 
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Traumer: I nedenstående tabel 32 er Gentofte unges oplevelser af svære og evt. traumatiserende 

oplevelser opstillet. I tabellen ses det at 7,1 % af Gentoftes unge i høj grad har oplevet at blive 

mobbet, mens 3 % har oplevet det samme i meget høj grad (samlet 10,1 %). For andre DK unge er det 

9,1 % og 5,7 % (samlet 14,8 %). Forskellen er statistisk signifikant21. Sammen signifikante forskelle ses i 

forhold til fysiske overgreb og truet liv/helbred, hvilket er i overensstemmelse med at unge fra 

Gentofte ikke så ofte er involveret i voldsepisoder som DK unge generelt. 

 

Tabel 32. Traumatiske oplevelser. 

 

 

Endelig skal det nævnes at de unge fra de to undersøgelser overordnet blev bedt om at vurdere hvor 

godt de havde det 1) personligt, 2) med deres nære relationer samt med deres 3) arbejde, 

uddannelse, kollegaer/bekendte på en skala fra 0-10. For personligt velbefindende var scoren 7,2 for 

såvel Gentofte som DK unge, mens den for de nære sociale relationer (familie, partner, børn) var 7,8 

for begge undersøgelsesgrupper. For arbejde, uddannelse, kollegaer og bekendte var scoren for 

Gentofte 7,7 og for DK unge 7,5. Forskellen er statistik signifikant22. 

 

3.7. Sociale forhold 

Familie: De unges sociale forhold er blandt andet belyst via deres familieforhold og hvilken 

familietype de lever/har levet i. Nedenstående tabel 33 viser således, hvor stor en andel af de unge, 

som har angivet at de enten bor sammen med begge forældre eller at forældrene lever sammen i dag. 

Tallene viser, at flere af de unge i Gentofte har en familie, hvor forældrene bor sammen, og her er der 

især en forskel på drengenes familier, som er signifikant med 67,3 % af drengene i Gentofte sammen 

lignet med 59,3 % generelt23.  

 

 

                                                           
21

 OR=0,69, 95 % CI: 0,52-0,91, p<0.008 
22

 ANOVA  F(1, 3527) = 5,35, p = .02 
23

 OR=1,36, 95 % CI: 1,06-1,76, p<0.02 

Høj Meget høj Høj Meget høj

Aldrig grad grad grad grad

Mobning 46,5 7,1 3 9,1 5,7

Omsorgssvigt 77,7 3,1 0,6 3,3 2,5

Aldrig Enkelt Flere Enkelt Flere

Seksuelle overgeb 95,7 3,7 0,6 4,2 1,8

Fysiske overgreb 87,8 8,5 3,6 9,6 6,9

Truet liv/helbred 88,1 9 2,8 11,7 5,4

Gentofte, n=882 DK, n=2.680
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Tabel 33. Familiebaggrund 

 
De unge er desuden blevet spurgt om, hvordan de oplever forældrenes støtte, hvis de skulle opleve 

problemer. De unge i Gentofte har en høj andel, som enten føler, at de i ”høj grad” eller ”meget høj 

grad” kan finde støtte hos forældrene. Niveauet for, hvilken grad faderen vil støtte de unge er 

generelt lavere end den støtte, som de finder hos moderen. Dette gælder både i Gentofte som på 

landsplan. Men der er en forskel, da en højere andel i Gentofte i høj/meget høj grad finder støtte hos 

faderen. Særligt de 15-19 årige adskiller sig i signifikant grad med en større andel, der mener, faderen 

i høj grad/meget høj grad vil støtte dem (89,4 %)24. Når køn inddrages, viser det sig, at forskellen især 

kan pålægges pigerne mellem 15-19 år, som i højere grad oplever støtte hos faderen sammenlignet 

med landsplan25. 

 

      Tabel 34. støtte fra forældre 

 
 

Venner: De unges forbrug af rusmidler kan påvirkes af de unges omgangskreds, antallet af venner, 

samt antallet af venner som har et stofforbrug. Tabel 35 viser forskellen på de unge i Gentofte 

sammenlignet med landsplan, hvor flere af de unge i Gentofte har en stor omgangskreds på minimum 

7 venner, som de vil betegne som nære venner. Dette gælder for halvdelen af de unge i Gentofte, 

hvor det er lidt over en tredjedel for unge generelt i Danmark. Samtidigt er andelen med et lille 

netværk og højest 2 nære venner lavere, hvilket også gør sig gældende for de unge med et netværk 

på mellem 3-6 venner. Forskellene på vennenetværk i Gentofte og på landsplan er signifikant i alle tre 

sammenhænge26.  

 

 

                                                           
24

 OR=1,6, 95 % CI: 1,10-2,23, p<0.02  
25

 OR=1,6, 95 % CI: 1,01-2,56, p<0.05 
26

 Her rapporteres den mest markante forskel på 7+venner: OR=1,7, 95 % CI: 1,41-2.00, p<0.000 

I høj/meget høj grad

15-19 år

 (n=568)

20-25 år 

(n=309)

15-19 år 

(n=1352)

20-25 år 

(n=1285)

Hvis du oplevede problemer i dag (ikke økonomiske) i 

hvor høj grad tror du så din mor ville støtte dig?
95,4 93,7 92,5 91,7

Hvis du oplevede problemer i dag (ikke økonomiske) i 

hvor høj grad tror du så din far ville støtte dig?
89,4 82,0 84,5 80,6

DKGentofte
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Tabel 35. antal venner  

 
 

At forbrug kan være relateret til netværk, kan i nogen sammenhæng forklares med et rekreativt 

forbrug, hvor de unge bruger rusmidlerne i sociale sammenhænge. De unge i Gentofte har ikke blot i 

signifikant højere grad et større netværk, men de har ligeledes i signifikant højere grad flere venner, 

som har haft et stofforbrug indenfor de foregående 30 dage. Dette gælder både den højere andel 

blandt piger som blandt drengene27. 

 

             Tabel 36. stofbrugende venner 

 
                NB! Af de unge, som angiver at have mindst 1 nær ven 

 

Kærester: De unge i Gentofte har i markant lavere grad en kæreste på interviewtidspunktet 

sammenlignet med det generelle niveau, og det gør sig især gældende for pigerne i Gentofte, som 

ligger 14 procentpoint under andelene af piger på landsplan, som har en kæreste28. Således har 33,1 

% af pigerne i Gentofte en kæreste, hvilket gælder for 47,1 % af pigerne på landsplan. For drengene er 

det henholdsvis 25,4 % af drengene i Gentofte som aktuelt har en kæreste, mens det er 34,5 % på 

landsplan. 

Andelen som har en kæreste, der har brugt stoffer indenfor de sidste 30 dage, er dog ikke markant 

forskellig. Således har 10,5 % af de piger, som er i et forhold, en kæreste som har brugt stoffer 

indenfor den sidste måned og andelen blandt drengene udgør 9,3 %. Her er der ikke nogen 

signifikante forskelle.  

 

 

 

                                                           
27

 Pigerne: OR=1,6, 95 % CI: 1,22-2,03, p<0.000. Drengene: OR=1,6, 95 % CI: 1,20-1,99, p<0.001 
28

 Pigerne: OR=0,6, 95 % CI: 0,43-0,83, p<0.005. Drengene: OR=0,7, 95 % CI: 0,53-0,94, p<0.018 

Højst 2

venner

3 til 6

venner

7+

venner

Højst 2

venner

3 til 6

venner

7+

venner

Hvor mange af dine venner opfatter du som 

nære venner?
10 39,4 50,6 14,3 48,7 37

Gentofte (n=860) DK (n= 2623) 

Kvinder Mænd Kvinder Mænd
Hvor mange af dine nære venner, tror du, 

har brugt cannabis eller andre rusmidler end 

cigaretter og alkohol i løbet af de sidste 30 

dage?

43,8 59,5 33,1 48,7

Gentofte (n=816) DK (n=2433)



32 
 

          Tabel 37. stofbrugende kæreste 

 
 
 

3.8. Skoleforhold 

De unge er blevet spurgt om deres oplevelser af folkeskoletiden, herunder hvorvidt de kunne lide at 

gå i skole og om deres egen opfattelse af de forskellige færdigheder.  
 

                      Tabel 38. skoleforhold 

 
 

Tabel 38 viser at både drengene og pigerne ligger over landsgennemsnittet i forhold til, om de kan 

lide at gå i skole. 55,6 % af pigerne i Gentofte sammenlignet med 51,8 % på landsplan kunne lide at gå 

i skole. Drengene ligger generelt lidt lavere end pigerne, men i Gentofte er det 47,8 % af drengene 

som godt kan lide skolen.  Der er nogen forskelle på kønnene, hvor pigerne især er gode til at læse, 

mens drengene er gode til at regne. Og andelene ligger noget højere end gennemsnittet på landsplan. 

Signifikant flere i Gentofte – både af piger og drenge - anser sig selv for gode til at løse opgaver 

sammenlignet med det generelle niveau29. 

 

3.9. Fritid 

De unge blev stillet spørgsmål vedrørende forskellige fritidsaktiviteter, herunder om de dyrker sport, 

og hvis de gør, om de dyrker deres sport i klub. 

 

 

 

                                                           
29

 OR=1,5, 95 % CI: 1,11-1,90, p<0.000 

Kvinder Mænd Kvinder Mænd
Har din kæreste brugt cannabis eller andre 

rusmidler end cigaretter og alkohol i løbet af 

de sidste 30 dage? 10,5 9,27 14,5 8,13

Gentofte (n=222) DK (n=1009)

Høj grad/meget høj grad…

Kvinder Mænd Kvinder Mænd

n=445 n=435 n=1362 n=1310

lide at gå i skole 55,6 47,8 51,8 44,4

målrettet 61,9 50,0 61,6 46,5

god til at løse opgaver 75,3 74,7 68,0 67,1

god til at læse 78,7 66,5 72,8 64,1

god til at regne 56,5 70,8 53,4 65,6

Gentofte DK
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                 Tabel 39. fritidsinteresser og medlemsskab 

 
 

Der er en ikke signifikant forskel mellem andelen af de unge, som dyrker sport i klub i Gentofte og DK. 

I den samlede undersøgelse er der en signifikant større andel mænd end kvinder, der dyrker sport i 

klub30. Denne forskel er dog ikke signifikant i Gentofte. De to sportsgrene, som hyppigst dyrkes i klub, 

er fitness (31,3 %) og fodbold (11,0 %).  

 

For sport uden for klub er der ingen signifikant forskel mellem Gentofte og resten af landet. Der er 

heller ikke signifikante forskelle mellem kønnene, hverken for hele undersøgelsen eller i Gentofte. Løb 

er den mest udbredte sportsgren blandt de unge, der dyrker sport uden for klub, idet denne aktivitet 

angives af mere end 500 undersøgelsesdeltagere. 

 

Der er ingen forskel mellem andelene, som angiver at have en hobby i Gentofte og resten af landet, 

men der er en udtalt kønsforskel i både Gentofte og DK, hvor ca. halvdelen af kvinderne og 75 % af 

mændene angiver at have mindst en hobby31. Udbredte hobbies er computer(spil), som angives af 

mere end 300 undersøgelsesdeltagere, og musik, som angives af mere end 200 

undersøgelsesdeltagere. 

 

De fleste af de unge dyrker deres sport, både i og udenfor klub regelmæssigt i løbet af de sidste 30 

dage, idet over 30 % af deltagerne i både Gentofte og DK angiver at have dyrket deres sportsgren(e) 

mindst 13 dage. Den eneste signifikante forskel er, at færre af deltagerne fra Gentofte, som dyrker 

sport udenfor klub, slet ikke har dyrket deres sportsgren i de sidste 30 dage32. 

 

 

 

                                                           
30

 OR=0,76 95 % CI: 0,64-0,89, p=0,001 for hele landet  
31

 OR=0,29, 95 % CI: 0,21-0,40, p<0,001 for Gentofte |OR=0,28, 95 % CI: 0,23-0,33, p<0,001 for hele landet, 
32

 RRR=0,37, 95 % CI: 0,16-0,87, p=0,23 

Kvinder Mænd Kvinder Mænd

n=446 n=440 n=1372 n=1324

Er du medlem af en sportsklub? 50,9 57,1 45,8 52,7

Dyrker du sport udenfor klub? 47,4 53,0 48,7 45,1
Har du andre 

fritidsinteresser/hobbier? 
49,0 77,0 46,0 75,2

Gentofte DK
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4. Sammenfatning. 
 

Generelt synes Gentoftes unge på en række områder at have flere ressourcer en danske unge. Såvel 

psykisk, fysisk som socialt. 

  Blandt de 15-25-årige findes der færre 20-25-årige end i Danmark generelt.  Det er et velkendt 

fænomen at unge efter gymnasiet flytter ind til de større uddannelsesbyer. Dette synes i høj grad 

også at være tilfældet for Gentoftes unge. Til gengæld bor Gentoftes unge – så længe de bor i 

kommunen – hyppigere hos både deres mor og far end i DK generelt. Det betyder også unge fra 

Gentofte i højere grad oplever støtte fra deres far – ikke mindst pigerne. Moderen opleves næsten 

altid som meget støttende, mens faderens støtte er tæt knyttet til hans tilstedeværelse (at 

forældrene bor sammen). 

Gentoftes unge er ligeledes mere tilfredse med deres skolegang. De oplever selv de er bedre 

til at løse opgaver og der er da også langt flere blandt de 15-19-årige fra Gentofte der er i gang med 

en STX, HTX eller HHX end i DK generelt. Til gengæld er der langt flere i DK generelt, der er i gang med 

en erhvervsuddannelse end i Gentofte. 

Gentoftes unge oplever at have flere nære venner end DK unge generelt. Til gengæld har de ikke så 

ofte en kæreste. Det er velkendt at unge med sociale problemer oftere finder en kæreste tidligt – ikke 

mindst pigerne. Flere venner hænger derfor ofte sammen med ikke så ofte at have en kæreste 

Unge fra Gentofte har en lavere BMI end DK unge generelt (21,6 mod 23,1). Dette forklares 

ikke med aldersforskellen. BMI er således også signifikant lavere for Gentoftes 15-19-årige end for DK 

unge fra samme aldersgruppe. Ikke mindst vægtmæssigt adskiller de to grupper, men Gentoftes unge 

er også en smule højere ned DK unge (ikke signifikant). Der er dog ingen forskel i oplevelsen af fysiske 

problemer mellem Gentoftes unge og DK unge generelt. 

De unge fra Gentofte synes også at have flere psykiske ressourcer end DK unge generelt. Dette 

gælder især oplevelser af sværere psykiske og adfærdsmæssige problemer. Der skelnes i rapporten 

mellem lav psykisk belastning, moderat psykisk belastning og svær psykisk belastning.   

Kvinderne fra Gentofte oplever således signifikant mindre vedvarende selvmordtanker, selvskade eller 

tvangshandlinger og mændene er i mindre grad selv aktivt voldelige (kommer i slagsmål). Gentoftes 

unge oplever sig i mindre grad ofte/meget ofte mobbet og de oplever i mindre grad de er blevet truet 

på liv/helbred og de er i mindre grad blevet fysisk overgebet.  

Gentofte har generelt færre med svære psykiske og adfærdsmæssige problemer end DK 

generelt (14,5 % mod 18,5 %). Dog synes der at være flere unge med det der kaldes for moderate 

internaliserende problemer (moderat depression, angst og ensomhed)) end DK unge. Det er især 

kvinderne der placeres i denne gruppe. Således er det 37,8 % af Gentoftes kvinder der placerer sig i 

denne kategori, mens det samme er tilfældet for 28,0 % DK kvinderne. Dette kunne tolkes som at 

Gentoftes kvinder til tider oplever et pres hvor de føler sig ensomme, angste og med manglende tro 
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på sig selv. Der kunne måske være tale om en form for ”præstations-stres” hvor de unge kvinder 

oplever de skal leve op til en vis faglighed, velfungerende forældre, forskellige sociale standarder med 

mere. Dette er dog foreløbigt hypotetisk. 

 

Rusmidler. 

Alle disse ressourcer garanterer dog ikke et lavt forbrug af rusmidler, men det hjælper måske med at 

forbruget ikke kommer helt ud af kontrol. Nedenfor er dette nærmere uddybet.  

1) I Gentofte ryger pigene mellem 15-19 signifikant oftere cigaretter end andre danske unge. 

Således ryger 11,2 % af disse piger cigaretter hver dag, mens det samme er tilfældet for 6,4 % 

af DK unge generelt.  

Gentoftes gymnasieelever har et signifikant større forbrug af cigaretter end gymnasie elever i 

DK generelt.  

2) Gentoftes unge drikker oftere alkohol 10+ dage om måneden end andre DK unge. For de 15-

19-årige er det 10,2 % for Gentofte mod 5,7 % fra DK unge. Til gengæld drikker de ikke 

hyppigere over genstandsgrænserne end andre danske unge hvilket måske vidner om en vis 

grad af kontrol. Ikke mindst gymnasieelever drikker oftere alkohol 10+ dage om måneden 

(15,0 % mod 7,6 %) 

3) Mere end 1300 af Gentoftes 9.432 har brugt illegale stoffer den seneste måned. 17 % af 

Gentoftes gymnasieelever har således brugt illegale stoffer indenfor den seneste måned (10,3 

% for DK generelt). Det er især forbruget af hash der adskiller Gentoftes unge fra DK unge. 

Således har 11,8 af Gentoftes unge hash røget hash den seneste måned mod 9,5 % af danske 

unge generelt. Derimod ryger Gentoftes unge ikke så ofte hash ukontrolleret, her defineret 

som 20+ dage om måneden (0,7 % Gentofte mod 2,2 DK unge). Det er i særlig grad et 

hashforbrug på mellem 1-3 dage om måneden der kendetegner Gentofte. Dog ryger en del 

unge fra Gentofte også hash 10+ dage om måneden. Også en del unge fra Gentofte mellem 

15-19 ryger hash (10,6 % Gentofte mod 7,5 % DK unge). 

Det er generelt på alle uddannelsesaktiviteter der ryges mere hash i Gentofte end i resten af 

landet. 

3,4 % af Gentoftes unge har brugt andre illegale stoffer end hash den seneste måned svarende 

til mindst 321 unge. Dette adskiller sig ikke fra DK unge generelt.  

Det relativt store forbrug af hash betyder også at Gentoftes unge oftere end andre unge har 

venner der ryger hash. 

Med andre ord bruger mange af Gentoftes unge hash, men færre har helt mistet kontrollen. 

 

Sammenfattende synes Gentoftes unge på en række områder at have flere ressourcer end andre 

unge. Dette forhindrer dem dog ikke i at udvikle et stort forbrug af rusmidler. 
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Score
1 I hvilken grad var/er du og dine venner nogle ballademagere? høj/meget høj grad =1

2 I hvilken grad havde/har du konflikter med lærerne? høj/meget høj grad =1

3 I hvilken grad var/er du et forstyrrende element i timerne? høj/meget høj grad =1

4 I hvilken grad pjækkede/ pjækker du fra timerne i folkeskolen? høj/meget høj grad =1

5 Er du nogensinde blevet bortvist fra skolen pga. din opførsel? Ja =1

6 Har du nogensinde direkte fysisk skadet andre, f.eks. været oppe 

at slås, voldelig over for andre eller lignende situationer, der ikke 

var uheld eller i leg?

Ja =1

Score
1 Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet depression? Ja =1

2 Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet angst? Ja =1

3 Har du haft en periode i dit liv, hvor du har haft selvmordstanker? Ja =1

4 Har du nogensinde forsøgt at begå selvmord? Ja =1

5 Har du nogensinde med vilje fysisk skadet dig selv, f.eks. skåret 

eller brændt dig selv eller lignende? 
Ja =1

6 Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet 

spiseforstyrrelse, f.eks. undgået at spise eller kastet op med vilje?
Ja =1

Externalisering (max score 6)

Internalisering (max score 6)
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