
Faresignaler – fra forbrug af, til misbrug af alkohol.
Hvis du fra tid til anden opdager at alkoholen er ved at tage styringen
over dit liv, eller hvis ellers venlige mennesker i din familie og omgangskreds
kommenterer dit alkoholforbrug, så bør du analysere dit forbrug seriøst
og åbne op for muligheden af, at du har brug for hjælp.

Sådan kan du registre faresignalerne

 Anskaf dig en lille notesbog
og sæt en streg for hver genstand du indtager i den næste uge. 
Når ugen er gået, tæl da stregerne sammen og se dit forbrug/misbrug
i øjnene. Ud fra dette faktum kan du da vælge, hvad du vil gøre ved det. 

_Prøv i en periode at notere i kroner, hvad vin og alkohol koster dig,
dag for dag - 7 dage om ugen, 30 dage om måneden - og ialt på 1 år.

  Hvis du i en periode har et stigende forbrug af alkohol
ja så udvikler du derved en toleranse. Der skal mere til for at virke,
før du føler dig egentlig beruset. Derfor kan du også meget let overse
faresignalerne - fordi “jeg bliver ikke mere beruset af 1 flaske, der skal 2 til.”

  Du tror måske ikke, at andre lægger mærke til det,
men det sker let, når du møder påvirket på arbejde og husk her at der altid
er nogle, der  lægger mærke til at du er lidt halvsløv, sur eller alt alt for  
overstrømmende. Men da vi danskere og dine kollegaer jo er pæne og høflige
så siger de derfor ikke noget. Mange gange, når hammeren falder og du 
opdages viser det sig tit, at dit alkoholproblem var kendt af de fleste og at de 
andre med et lignende alkoholproblem da udemærkede godt. De vidste, at 
du var ude i et misbrug. De tav også - af andre grunde.

_Måske kører du bil og frygter dagligt for at blive stoppet "på mistanke" osv.  
Familie og kolleger ved godt, hvad der foregår, men kan ikke rigtig hjælpe, 
fordi man slår det bare hen eller bliver meget vred, 
når noget siger det højt.

  Et af de sikre tegn på, at du er godt ude på et skråplan er,
at du begynder at gemme alkohol. At lave små depoter. Er skrækslagen
ved tanken om at risikere at stå helt uden alkohol. For en sikkerheds skyld
har du derfor altid lige lidt ekstra på lager. Et andet faresignal er, at du er
blevet mere skamfuld, mere vred og pinligt oplever, at du ikke mere
kan stoppe, også selvom du gerne vil. Da er du en misbruger!

_ Eller at du lige skal have en opstrammer før et møde.
Eller om morgen, for at kunne komme i gang med den nye dag.
Du har sikkert også prøvet en blackout druktur, hvor du ikke 
helt kan huske hvad du egentlig sagde og lavede af lort i går.
Og ja, du kender sikkert selv resten af historien.



Er du i risiko zonen?
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der god grund til
at nedsætte sit forbrug, hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål:

• Finder du tit på en undskyldning for at få et glas vin eller en øl?
F.eks. at det har været en hård dag på jobbet.

• Har du nogensinde lovet dig selv ikke at drikke i f.eks. en uge,
men ikke kunnet holde det?

• Har nogen (ven, hustru, kollega) turde sige, at du drikker for meget?

• Har du ofte forsøgt at skjule, at du tager et glas vin eller vodka etc
for at undgå at få ballade med familien?

• Har du svigtet aftaler med dine børn, fordi du har drukket?

• Har du haft sygedage på grund af tømmermænd?

• Skal du drikke mere end tidligere for at blive påvirket?

• Bliver du fuld til fester, selvom du har besluttet ikke at få for meget?

• Drikker du nogen sinde så meget, at du har svært ved at huske,
hvad der skete? (såkaldt knock-out drikkeri)
- er du kommet ind i en dårlig vane mht. at drikke alene
f. eks. efter at arbejdsdagen er færdig og/eller i weekenden
- sådan at kun du selv ved det? Så er du for alvor kommet ind
i højrisiko-gruppen og bør se lidt nøjere på, hvorfor du gør det
og hvad du undgår at føle derved med en alkoholspecialist.

Drik aldrig alene, når du keder dig, 
eller når du er i sorg eller ”bare” er ked af det hele.
We are shaped and fashioned by what we love. -  Goethe,

Du kan læse mere om Alkohol og
effekten af et for stort forbrug og et misbrug her:
https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen
www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkoholisme.htm
+ www.psykoweb.dk/fakta/alkohol.htm
+ www.psykoweb.dk/fakta/alkohol2.htm
+ www.psykoweb.dk/fakta/alkohol1.htm
+www.psykoweb.dk/research/alkoholkids1.htm
og se også denne informative webside om den kemiske virkning
www.sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2000/rus_bio/indhold.htm

For at kunne finde en løsning, må du først turde erkende
at du har et problem. Så ærlig tør de fleste misbrugere ikke være.
Blot det at turde sige til sig selv: ”suk - jeg er kommet for langt ud.”
kan være det vigtigste trin frem imod at få en meget bedre fremtid.

Pøj pøj fra Ebbe Scheel Krüger, cand.psyk, www.psykoweb.dk


