QUIZ
1

Hvor mange øl skal
du drikke på én dag,
for at det kaldes
binge-drinking?

– HVAD VED DU OM
STOFFER OG ALKOHOL?

5

0-5 genstande om ugen
5-10 genstande om ugen
10-15 genstande om ugen

5
8
10
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Hvor stor en del
af unge i Danmark
har prøvet at ryge
hash?

6

3

4

Meget stærk heroin
Energidrik
Syntetisk stof

Hvor stor er bøden,
første gang man bliver taget med 4 gram
hash på sig?
1500 kr.
2000 kr.
3000 kr.
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Hvor gammel skal
du være for at købe
Baileys i Danmark?
16 år
18 år
21 år

22 %
43 %
51 %

Hvad er MDMA?

Hvor meget drikker
flertallet af de danske 15-19-årige?

7

Er der flest drenge eller piger, som
ryger hash?
Drenge
Piger
Lige mange af hver

8

Må man reklamere for alkohol i
Danmark?
Ja
Nej
Ja, men kun på Facebook
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SVAR PÅ QUIZ-spørgsmål

1) 5.
Se Sundhedsstyrelsens side om
alkohol https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol
2) 43 % i aldersgruppen 16-25 år har
prøvet at ryge hash nogensinde.
UngMap Rapport 2015, Center for
Rusmiddelforskning.

3) Syntetisk stof
MDMA - 3,4-MethylenDioxyMetAmfetamin – med den kemiske
formel C11H15NO2 er et syntetisk
fremstillet euforiserende stof. MDMA
bliver bl.a. solgt under navne som
’Ecstasy’, ’Emma’ og ’Molly’. Stoffet
giver energi og selvtillid, men kan
også give indre blødninger, kramper
og organsvigt.
Se artiklen ’MDMA Hvad er det?
Hvad gør det?’ Videnskab.dk, 23.
februar 2018.

4) 2000 kroner første gang du
bliver taget med under 10 gram hash
på dig. Op til 10 gram anses for at
være til eget forbrug.
Justitisministeriets liste over bøder
for besiddelse af euforiserende
stoffer 2007 http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/
Pressemeddelelser/pdf/2007/Euforiserende_stoffer.pdf
5) 0-5 genstande om ugen.
52% af de 15-26-årige drikker under
fem genstande om ugen.
42% drikker flere end 16 genstande
om ugen
6% drikker ca. 30 genstande om ugen.
Rapporten ”Unge, alkohol og stoffer”
2018. Vive, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, ROCKWOOL
Fonden. Forskerne har spurgt den
samme gruppe unge om deres alkoholvaner, da de var 15-16 år, 18-19 år
og 25-26 år.

6) 18 år

i. Aldersgrænsen for at købe drikke
med mindre end 16,5% alkohol (fx
øl) er 16 år.
Forbud mod salg af alkohol til unge
under 16 år - Lovbekendtgørelse nr.
1020 af 21/10 2008
Forbud mod salg af stærk alkohol til
personer under 18 år - Lov nr. 707 af
25/06/2010
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Der er 17% alkohol i Baileys, og
man skal være 18 år for at købe
drikke med mere end 16,5% alkohol

12

Hvor mange
genstande er
der i en øl?

7) Drenge/unge mænd.
Blandt 15-25-årige har 6,3 % kvinder
og 13,6 % mænd røget hash den
sidste måned.
UngMap Rapport 2015, Center for
Rusmiddelforskning.

Ja, men kun på cykelstien
Ja
Nej

8) Ja.
Men ikke overfor børn og unge
under 18 år.
Markedsføringsloven §11, stk. 2.
https://alkoholreklamenaevn.dk/
retningslinjerne/markedsfoeringsloven-%C2%A7-8-stk-2/
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Må man køre på
cykel, når man
er fuld?

9) Ja.
Sundhedsloven § 142: Kommunerne
tilbyder gratis lægelig behandling
mod afhængighedsskabende lægemidler (stoffer) til stofmisbrugere.

10) Ja.
Som udgangspunkt er en gymnasiefest en lukket fest, og man kan godt
sælge alkohol til unge under 18 år.
Men dem, der sælger alkohol, skal
være over 18 år. Og hvis gymnasiefesten er åben for andre end
skolens egne elever, er det en åben
fest, hvor lov om salg af alkohol skal
overholdes. Se 6). Mange gymnasier sælger kun øl og fx Breezers til
festerne.

Kun 3 genstande til hver elev
Nej
Ja

10

Må man sælge
spiritus til gymnasiefester?

11) Nej.
Der er ikke nogen fast promillegrænse for cyklister. Men vurderer politiet, at du er for fuld, kan du få en
bøde på 1500 kroner. Du må heller
ikke ride på hest, når du er fuld.
Sikkertrafik.dk

12) 1
Netdoktor.dk og Sundhedsstyrelsen.

Ja
Nej
Nej, men det er ret billigt

9

Er det gratis at få
behandling for stofmisbrug i Danmark?

