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Útdráttur

Sá hópur sem er í hvað mestri hættu að eiga í vandræðum í tengslum við áfengisneyslu eru 

unglingar og fólk undir þrítugu. Þessir tveir hópar eru líklegri til að drekka of mikið í hvert sinn 

sem drukkið er og stunda ýmiskonar áhættuhegðun eins og að keyra undir áhrifum áfengis. Við 

nálgun þessa hóps er mikilvæg að vanda vel til verks og að undirbúningurinn sé góður svo að 

öruggt sé að árangurinn verði sá, sem stefnt var að. Með skaðaminnkandi nálgunum (harm 

reduction) hefur tekist að nálgast þessa hópa og fleiri í samfélaginu með góðum árangri. Tekist 

hefur að draga úr áfengisneyslunni og mögulegum alvarlegum afleiðingum hennar. Þannig hefur 

tekist að auka öryggi þeirra sem kjósa að neyta áfengis sem og annarra í samfélaginu. 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að draga fram helstu leiðir sem hægt er að fara til að draga 

úr áfengisneyslu með sérstaka áherslu á ungt fólk. 

Í þessari fræðilegu úttekt verður reynt að svara rannsóknarspurningunni: “Hvaða leiðir eru 

vænlegastar til árangurs svo hægt sé að draga úr skaðsemi áfengisnotkunar á einstaklinginn og 

samfélagið í heild?” Leitað var í gagnasöfnunum Proquest, Pub Med og Google Scholar.

Lykilorð: Áfengi, áfengisneysla, hjúkrun, skaðaminnkun.   
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Abstract

The group at the highest risk of alcohol abuse problems are teenagers and young adults under the 

age of thirty.  These two groups are more likely to abuse alcohol when drinking and are more 

likely to take part in risk behavior such as drunk driving.  These groups need to be approached 

carefully and in a prepared manner to ensure successful treatment.  By utilizing harm reduction 

approaches these and other social groups have been successfully approached, both reducing 

alcohol consumption and its serious consequences.  This in turn increases the safety of those who 

choose to use alcohol as well as that of others in society.  The purpose of this systematic review

is to outline the primary approaches to reduce alcohol use, with an emphasis on youth alcohol 

abuse.

This systematic review attempts to answer the research question: “Which approaches are 

most likely to succeed in reducing harm from alcohol use to the individual and society as a 

whole.”

The following databases were used: Proquest, Pub Med and Google Scholar.

Keywords: Alcohol, alcohol abuse, nursing, harm reduction.
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Inngangur

Víða um heim er neysla áfengis vaxandi vandamál.  Afleiðingar ofneyslu áfengis má sjá 

í formi ýmissa vandamála hjá þeim er neytir þess.  Sem dæmi er algengt að sjá vannæringu, 

lifrarbólgu, brisbólgu og vöðvarýrnun ásamt skemmdum á heila og taugum.  Ofneysla kann 

líka að ýta undir líkurnar á ýmsum gerða krabbameina eins og í meltingarvegi.  Jafnhliða 

þessu fylgja oft önnur vandamál eins og slys, afbrot, ofbeldi og sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg 

(SÁÁ, e.d.; Toriola, Mazengo, Kauhanen, 2008).  Fyrir samfélagið er kostnaður vegna 

ofneyslu áfengis gríðarlega mikill en hann er einkum tilkominn vegna læknismeðferða, 

tapaðrar framleiðslu og ótímabærs dauða (Ari Matthíasson, 2010).  Eru þá ótalin áhrif á 

fjölskyldu og vini, en áfengissýki hefur oft verið nefnd  fjölskyldusjúkdómur vegna áhrifa 

hennar á alla fjölskylduna. Ofneysla áfengis hefur afar truflandi áhrif á fjölskyldulífið og börn 

sem koma úr fjölskyldum þar sem ofneysla áfengis á sér stað eru oft eftir á í þroska og eiga 

erfitt uppdráttar í skóla (Parsons, 2003). 

Á eftir reykingum er áfengisneysla önnur helsta dánarorsök á Vesturlöndum.  Hefur 

áfengið í raun mun verri áhrif hvað dauða, meiðsl og efnahagsleg áhrif varðar en ólögleg 

vímuefni.  Fer áfengið ekki í manngreinarálit og hefur áhrif á fólk á öllum aldri bæði beint og 

óbeint (Stronach, 2003)  

Á heimasíðu Samtaka áhugafólks um áfengisvandann (SÁÁ) er hófleg drykkja hjá 

karlmönnum skilgreind sem:

”Tveir drykkir eða minna á dag að jafnaði.  Aldrei meira en fimm drykkir í hvert sinn. 

Samanlagt fjórtán drykkir á viku eða minna.” (SÁÁ, e.d)

Drykkirnir eru færri hjá konum og karlmönnum eldri en 65 ára eða einn drykkur á dag í 
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samfellt fjóra daga (SÁÁ. e.d).  Einn drykkur inniheldur 12 grömm af hreinu áfengi.  Árið 

2001 voru 13.2% íslenskra karla og 4% íslenskra kvenna (15-85 ára) sem neyttu áfengis í 

óhófi, þ.e. drukku 60 grömm eða meira á viku af hreinum vínanda (WHO, 2011).  Þetta eru 

háar tölur, en talað  er um að einstaklingur eigi í áfengisvanda drekki hann samfellt í fjóra 

daga og skjálfi eftir að áfengisneyslu hefur verið hætt.  Slíkur einstaklingur geti ekki hætt 

drykkju þrátt fyrir  einbeittan vilja um að hætta og þótt fjölskylda og vinir séu farin að hafa 

áhyggjur af hegðun einstaklingsins (SÁÁ, e.d).

Er það í hlutverki heilbrigðiskerfisins í hverju landi fyrir sig að taka á þessum vanda.  

Á Íslandi eru það deild 33A á Landspítala ásamt sjúkrahúsinu Vogi sem sérhæfa  sig í að taka 

á móti áfengis- og fíkniefnasjúklingum til meðferðar.  Frjáls félagasamtök á borð við Samjálp 

og Krýsuvíkursamtökin reka einnig meðferðarheimili fyrir áfengis- og fíkniefnasjúklinga.  

Samhjálp rekur Hlaðgerðarkot sem staðsett er í Mosfellsdal.  Í Hlaðgerðarkoti er rúm fyrir 34 

sjúklinga og eru legudagarnir á bilinu 10-11 þúsund á ári (Samhjálp, e.d).  Samhjálp rekur 

einnig fleiri úrræði fyrir einstaklinga með fíknivanda en þar má meðal annars nefna 

áfangahús, stuðningsbýli og næturathvarf fyrir heimilislausa karlmenn í áfengis-og 

vímuefnaneyslu.  Krýsuvíkursamtökin reka svo meðferðarheimilið í Krýsuvík.  Áherslan var 

fyrst á ungt fólk í neyslu en síðan hefur meðferðarstarfið þróast og nú miðast það við að 

einstaklingar séu 18 ára og eldri sem koma þar í meðferð.  Meðferðin tekur 6 mánuði eða 

lengur og fer stór hluti meðferðarinnar fram í einkaviðtölum auk hópmeðferðar og kennslu 

(Krýsuvíkursamtökin, e.d).

Á meðan hluti þeirra sem misnotar áfengi hefur ákveðið að reyna að hætta og bíður 

eftir að komast í meðferð eru aðrir sem enn hafa ekki tekið ákvörðun um að fara í meðferð.  

Síðan eru það þeir sem ekki hafa áhuga á að hætta og vilja halda áfengisneyslunni áfram.  

Fyrir þá er hægt að fara leið sem hefur það að markmiði að minnka þann skaða sem hlýst af 
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neyslu áfengis.  Markmið hennar er ekki algjört bindindi á vímugjafann heldur að minnka 

þann skaða sem einstaklingurinn og samfélagið verða fyrir vegna áfengisneyslunnar.  Enska 

heitið er “harm reduction“ en á íslensku útlegst það sem skaðaminnkun.  

Megin tilgangurinn með þessu verkefni var að draga fram helstu leiðir sem hægt er að 

fara til að draga úr áfengisneyslu, sérstaklega á meðal ungs fólks.  Var leitað í

gagnasöfnunum Proquest, Pub Med og Google Scholar.  Einnig var leitað eftir gögnum frá 

alþjóðlegum samtökum á borð við Harm Reduction International.  Leitað var undir orðunum 

áfengi, áfengisneysla, hjúkrun og skaðaminnkun.  Lögð var áhersla á að finna heimildir sem 

væru ekki mikið eldri en frá árinu 2000.  Vegna þess að til eru takmarkaðar upplýsingar um 

efnið á Íslandi var leitað eftir óformlegum upplýsingum með viðtölum eftir atvikum.  

Þessi samantekt varpar ljósi á nýjar leiðir til að draga úr áfengisneyslu og minnka 

mögulegan skaða sem af henni hlýst. Samantektin ætti einnig að gefa hjúkrunarfræðingum 

hugmyndir um ný tækifæri í hjúkrun á þessu sviði á Íslandi.  Hjúkrunarfræðingar ættu að eiga 

auðvelt með að tileinka sér skaðaminnkun þar sem skaðaminnkun snýst um að líta heildrænt á 

aðstæður einstaklings og virðing fyrir honum og mannrétti eru grundvallaratriði. Í krafti 

góðrar og víðtækrar menntunar gætu hjúkrunarfræðingar verið í lykilstöðu til að vera 

brautryðjendur í skaðaminnkun á Íslandi og leiðandi afl við að bæta og hafa áhrif á heilsu og 

velferð einstaklinga í samfélaginu.



4

Fræðileg Samantekt

Áfengi fyrr og nú

Frá fornu fari hefur áfengi fylgt manninum.  Löngu fyrir fæðingu Krists eða um þrjú 

þúsund árum áður var byrjað að brugga áfengi.  Ekki er vitað með vissu hvaða áfengi drykkur 

leit fyrst dagsins ljós en vitað er að í upphafi var aðeins bruggaður bjór og léttvín.  Heimildir 

herma að fornmenn hafi notað áfengið sem deyfilyf og til sótthreinsunar.  Með tímanum náðu 

mennirnir betri tökum á bruggtækninni og urðu drykkirnir sterkari eftir því sem á leið.  Þegar 

eimingartæknin kom fram var byrjað  að framleiða brennivín en vegna framleiðslukostnaðar 

gátu aðeins þeir efnameiri neytt þess lengi vel.  Var það trú manna að brennivínið byggi yfir 

lækningamætti og með því mætti lækna flest mannanna mein.  Lifir þessi trú enn góðu lífi 

sem sést m.a. á því þegar mælt er með víni gegn kvefi (Kinney, 2008; Auður R. 

Gunnarsdóttir og Ævar Árnason, Sálfræðibókin, 1993).   

Líkt og í öðrum löndum hefur áfengið leikið  stórt hlutverk í félagslegum samskiptum 

hér á landi gegnum aldirnar.  Íslendingasögurnar eru gott dæmi um það enda má sjá í þeim 

fjöldamörg dæmi þess.  Enn í dag er félagslegur þáttur áfengis mikilvægur.  Er áfengi notað 

við ýmsar hátíðlegar athafnir, skemmtanir og á öðrum mannamótum (Auður R. Gunnarsdóttir 

og Ævar Árnason, Sálfræðibókin, 1993).                       

Alkóhólismi

Flestir sem kjósa að neyta áfengis nota það í hófi.  En í öllum samfélögum þar sem 

áfengi er notað missa alltaf einhverjir tök á neyslunni.  Ekki er auðvelt að fullyrða hvar 

mörkin eru á milli hófdrykkju og áfengismisnotkunar.  En því hefur verið haldið fram að það 

sem einkenni þá sem hafa misst tökin á neyslunni sé að hjá þeim snýst hver dagur um að 
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komast í áfengisvímu (Auður R. Gunnarsdóttir og Ævar Árnason, 1993).  

Tvö alþjóðleg greiningartæki eða sjúkdómsflokkunarkerfi hafa verið notuð til að greina 

áfengisfíkn en það eru DSM-IV-TR og ICD-10.  Í grundvallaratriðum eru þessi kerfi svipuð 

en áhersluatriðin eru ekki þau sömu.  DSM-IV-TR byggir á sjö greiningarviðmiðum og 

leggur áherslu á breidd neyslunnar, t.d. varðandi tegund vímuefnis, mismunandi menningu, 

kyn og aldur.  ICD-10-sjúkdómsflokkunarkerfið byggir á sex greiningarviðmiðum en þar er 

lögð  meiri áhersla á sjálfa fíknina.  Við notkun á þessum sjúkdómsflokkunarkerfum skiptir 

máli að skráð sé ítarleg sjúkdómssaga (Sadok, B. J., Virginia A., Pedro, 2009).  Það var 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sem gaf út sjúkdómsflokkunarkerfið ICD-10 en það byggir á sex 

alþjóðlegum greiningarviðmiðum fyrir vímuefnafíkn (WHO, 2004).  Í grein Helgu Sifjar 

Friðjónsdóttur (2009) er komið inn á þessi greiningarviðmið og þau þýdd og staðfærð yfir á 

íslenskar aðstæður.  Samkvæmt þeim þurfa a.m.k þrjú af sex eftirfarandi atriðum að vera til 

staðar til þess að viðkomandi flokkist með fíknisjúkdóm:

1. Áköf löngun eða áráttukennd löngun í að neyta vímuefnisins.

2. Erfiðleikar  við að hafa stjórn á neyslu vímuefna með tilliti til upphafs, endis og neytts 

magns.

3. Fram koma líkamleg fráhvarfseinkenni þegar neysla vímuefna er minnkuð eða henni 

hætt og vímuefna neytt til að minnka eða koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni.

4. Þol aukið svo að meira magn vímuefna þarf til að fá fram sömu áhrif og áður fékkst 

með minna magni.

5. Aukin vanræksla mikilvægra þátta tilverunnar vegna neyslu vímuefna og aukins tíma 

sem fer í öflun, neyslu og í að jafna sig eftir vímuefnaneyslu.  
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6. Vímuefnaneyslu haldið áfram þótt vitað sé að hún sé farin að vera skaðleg 

neytandanum (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009).

Ástæður misnotkunar á áfengi

Mismunandi skýringar hafa verið gefnar um ástæður þess að menn leiðast út í 

misnotkun á áfengi.  Áður fyrr var talað um siðferðisbrest hjá þeim er neytti áfengið.  Í 

ýmsum trúarbrögðum   er litið á drykkju sem synd.  Frá siðferðissjónarmiði hefur verið litið 

svo á að áfengissjúkur einstaklingur sé haldinn siðferðisbresti og sé veiklundaður (Auður R. 

Gunnarsdóttir og Ævar Árnason, Sálfræðibókin, 1993).  Sjúkdómsskilgreiningin er sú 

kenning sem hefur náð töluverðri útbreiðslu í dag þótt ekki séu allar heilbrigðisstéttir á eitt 

sáttar um þá skilgreiningu á orsökum vímuefnavanda hjá einstaklingi.  En með aukinni 

þekkingu á taugalífeðlisfræði og á starfsemi heilans hefur kenningin náð að festa sig í sessi.  

Er talið að um taugalífeðlisfræðilegan sjúkdóm sé að ræða þar sem orsökina sé að finna í 

erfðaþáttum, umhverfisþáttum, lífeðlisfræði og sálfélagslegum þáttum.  Er álitið að hægt sé 

að fá fíkn eða fíknisjúkdóm í kjölfar endurtekinnar og langvarandi neyslu vímuefna sem fara 

yfir blóðheilaþröskuldinn þannig að efnið nái að hafa áhrif á taugalífeðlisfræðilega svörun og 

uppbyggingu í heila (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009; SÁÁ, 2010).  Enn sem komið er er 

samkvæmt þessu eina leið þeirra sem haldnir eru sjúkdómnum að halda honum niðri með 

algjöru bindindi (SÁÁ, 2010).

Afleiðingar áfengisneyslu

Í þeim löndum þar sem áfengi er löglegt er það viðurkennt sem mikilvægur hlutur í 

félagslegum samskiptum.  Er jafnvel álitið að þar sem það er löglegt sé það öruggara en 

önnur eiturlyf.  En sannleikurinn er sá að þó að áfengi sé löglegt verður það ekki hættuminna 

fyrir vikið.  Ákveðin hætta er á því að fólk gleymi þeim neikvæðu áhrifum sem áfengi hefur.  
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Sem dæmi má nefna bílslys, ofbeldisverk, óábyrgt kynlíf, ýmiss konar lögbrot og vandamál í 

vinnu.  Afleiðingar langvarandi drykkju valda sjúkdómum hjá viðkomandi, auka líkurnar á 

sambandsslitum og skilnuðum, atvinnuleysi og fjárhagslegum vandræðum.  Í Bandaríkjunum 

er talið að rekja megi 85.000 dauðsföll á ári til áfengisneyslu og er þá ótalið líkamlegt tjón. 

Ýmis geðræn vandamál eru einnig tengd áfengisneyslu. Í Bandaríkjunum má rekja 30-40% 

koma á slysa-og bráðadeildir til vandamála tengdra óhóflegri áfengisneyslu. Því er ljóst að 

mikils er um vert að minnka þann skaða sem áfengisneysla veldur, bæði á einstaklinginn 

sjálfan og samfélagið í heild (Saitz, 2005). 

Skaðaminnkun

Rannsóknir á skaðaminnkun í tengslum við áfengisneyslu virðast vera fremur stutt á 

veg komnar og við heimildaleit finnast fáar rannsóknarniðurstöður varðandi hana.  Hafa nýjar 

aðferðir verið reyndar þegar önnur meðferðarform hafa ekki virkað sem skyldi.  Hefur verið 

notast við eldri heimildir og rannsóknir um forvarnir þó að þær hafi ekki verið gerðar undir 

formerkjum skaðaminnkunar.  Hafa því þær aðferðir og leiðir sem farnar hafa verið til  

skaðaminnkunar í tengt áfengisneyslu byggst oft á innsæi og brjóstviti fremur en niðurstöðum 

rannsókna.  

Þótt ekki sé hægt að segja að full sátt ríki um skilgreininguna á því hvað 

skaðaminnkun sé þá eru flestir sammála um að hún sé „hver sú stefna eða meðferð sem hefur 

það markmið að draga úr þeim skaða sem hlýst af neyslu vímuefnis án þess að krafist sé að 

neyslu vímuefnisins sé hætt.  Er meðferðinni beint að einstaklingnum, fjölskyldunni og 

samfélaginu.“  (Erickson, Butters, Walko, 2007).  Eins og má sjá er skilgreiningin hugsuð í 

víðu samhengi.  Sem dæmi á hún ekki aðeins við um það að draga úr þeim skaða sem 

vímuefnaneytandinn verður fyrir vegna neyslunnar, heldur líka hitt að draga úr þeim skaða 

sem fjölskyldan og samfélagið verður fyrir.  Þeir sem aðhyllast skaðaminnkandi nálganir vilja 
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að allir hafi frelsi til að haga lífi sínu eins og þeir vilja, t.d. varðandi notkun á vímuefnum.  

Einnig vilja þeir að allir eigi sama rétt á skaðaminnkandi meðferð hvort sem þeir vilja hætta 

neyslunni eða ekki.  Á skaðaminnkun við í hverju því tilviki þar sem skaði hlýst af neyslu, 

hver svo sem tegund efnisins er eða það magn sem neytt er.  Er álitið að ekki sé ásættanlegt 

undir neinum kringumstæðum að einstaklingur þurfi að þjást eða deyja vegna einhvers sem 

hægt sé að koma í veg fyrir (IHRA, 2012; CAMH, 2009).   

Markmið þeirra sem aðhyllast skaðaminnkun er að bjóða upp á breiða 

íhlutunarmöguleika.  Því má í raun segja að skaðaminnkun eigi alls staðar við.  

Skaðaminnkun á allstaðar við þar sem neysla á vímuefnum á sér stað og skiptir þá litlu máli 

hvaða efnis er neytt eða hvort einstaklingurinn vilja hætta í neyslunni eða ekki.  Í ljósi þess er 

ekki um skaðaminnkun að ræða ef markmið meðferðar er bindindi.  Hægt er að beita 

skaðaminnkandi nálgunum hvort sem einstaklingurinn er langt leiddur af sínum sjúkdómi eða 

ekki.  Því má í raun segja að skaðaminnkun eigi allsstaðar við þar sem hægt er að minnka 

skaða hver sem orsökin sé.  Því á skaðaminnkun líka við þar sem neysla vímuefna kemur 

ekki við sögu eins og t.d. í herferðum fyrir notkun öryggisbelta (Alan, Patti, Wil, 2003; 

CAMH, 2009).  

Þeir sem aðhyllast skaðaminnkandi nálganir vinna með þeim sem þarfnast 

þjónustunnar á jafnræðisgrundvelli án þess að þvinga nokkurn til að þiggja þjónustuna.  Er 

þjónustan miðuð við þörf hvers og eins eins og hún er hverju sinni, og virðing fyrir 

einstaklingnum er hornsteinn þjónustunnar.  Viðurkenna þarf einstaklinginn eins og hann er 

og minnast þess að hann tilheyrir alltaf einhverjum.  Hann kann að eiga foreldra, systkini, 

börn og vini, þannig að í kringum hvern einstakling getur verið fjöldi einstaklinga sem oft á 

tíðum þjást mjög mikið vegna ástands viðkomandi.  Hluti af því að bera virðingu fyrir þeim 

sem nýta sér skaðaminnkandi þjónustu er að nota orð við hæfi í stað þess að nota orð sem fela 
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í sér niðurlægjandi merkingu.  Með því að gera það er verið að auka líkurnar á því að 

einstaklingur í neyslu vilji þiggja aðstoð.  

Er lögð áhersla á að mannréttindi gilda fyrir alla.  Þeir sem glíma við fíkn hafa ekki 

afsalað sér réttinum til að viðhalda heilsu eða réttinum til að sækja heilbrigðisþjónustu.  Þeir 

eiga líka rétt á að fá sanngjarna meðferð frá starfsfólki heilbrigðiskerfisins. Helstu kostir 

skaðaminnkunar eru að meðferðin er hagnýt, gerleg, skilvirk, örugg en að sama skapi 

hagkvæm.  Skaðaminnkun er auðveld í framkvæmd og hefur lítinn kostnað í för með sér en 

að sama skapi hefur hún góð áhrif á þann sem nýtur þjónustunnar sem og samfélagið í heild.  

Um leið er skaðaminnkun byggð á traustum vísindalegum grunni (IHRA, 2012).        

Helsta gagnrýni sem hefur komið fram á aðferðina snýst um hugmyndafræði 

skaðaminnkunar.  Deilt er um það hvort hægt sé að tala um skaðaminnkandi nálganir um 

meðferð sem kann að leiða til bindindis (Järvinen, 2008).  Þessi gagnrýni á rétt á sér en á síðu 

alþjóðasamtaka um skaðaminnkun eru þau rök notuð fyrir því að nota skaðaminnkandi 

nálganir að með þeim megi taka mörg lítil skref í átt að bindindi í stað fárra og stórra skrefa 

(IHRA, 2012).  

SAGA SKAÐAMINNKUNNAR

Saga skaðaminnkunarnálgunar er ekki ýkja löng.  Upphaf hennar má rekja til sjötta 

áratugar síðustu aldar en þá varð vakning á meðal almennings varðandi það að ekki væri nóg 

að beina athyglinni að vímuefnaneytandanum heldur þyrfti að horfa á samfélagið í heild í því 

samhengi.  Reyndar er hægt að segja að upphaf skaðaminnkunar sé enn eldra eða yfir 

hundrað ára gamalt.  Sagan segir að mynduð hafi verið hreyfing almennings sem hafi haft það 

markmið að vernda allt samfélagið en þetta átti sér stað fyrir meira en öld síðan (Marlatt, 
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1998; Erickson, Butters og Walko, 2007).  En upphaf nútíma skaðaminnkunar á rætur að 

rekja  til síðari hluta sjötta áratugar síðustu aldar eða þar um kring.  Er upphafið rakið til 

borganna Amsterdam í Hollandi og Liverpool í Bretlandi en ástandið í borgunum var 

alvarlegt vegna mikillar áfengis- og vímuefnanotkunar.  Þær meðferðir sem yfirvöld höfðu 

boðið upp á höfðu það höfuðmarkmið að ná algjöru bindindi.  Þrátt fyrir háleit markmið 

reyndust meðferðirnar ekki skila þeim árangri sem stefnt var að.  Sem svar við þeim litla 

árangri sem hafði orðið varð því til ný aðferð, skaðaminnkun.  Markmið meðferðarinnar var 

ekki krefjast bindindis né var það sett sem skilyrði til að hljóta meðferð.  Markmið 

meðferðarinnar var aðeins að minnka þann skaða sem neyslan hafði á viðkomandi og 

samfélagið (Marlatt, 1998).  

Til að byrja með snerist meðferðin einkum um að sinna félags- og heilbrigðisþörfum 

vímuefnaneytandans án þess að krefja hann um bindindi.  Síðar meir eða þegar HIV/AIDS 

faraldurinn hófst fékk meðferðin meira vægi um allan heim.  Ástæðan var sú að menn fóru að 

gera sér grein fyrir þeirri staðreynd að þeir einstaklingar sem sprautuðu sig, einkum heróín-

neytendur, voru líklegri til að smitast af HIV og smita aðra af sama sjúkdómi.  Þetta leiddi til 

áherslubreytinga, þ.e. í stað þess að einblína á bindindi var lögð áhersla á það að draga úr 

útbreiðslu HIV sjúkdómsins.  Þetta var upphaf þess að byrjað var að bjóða upp á 

nálaskiptiþjónustu, viðhaldsmeðferð með metadon fyrir einstaklinga með ópíumfíkn og fleiri 

inngrip (Marlatt, 1998).  Til marks um þann meðbyr sem skaðaminnkunarhreyfingin fékk var 

að hún hélt sína fyrstu alþjóðlegu ráðstefnu í Liverpool árið 1990 (Pat O´Hare. 2006;  

Marlatt, 1998; Erickson, Butters og Walko, 2007).        

Hugmyndinni um „drug-free“ samfélag er hafnað af þessari hreyfingu á þeim 

forsendum að það sé óframkvæmanlegt enda hafi mannkynið notað vímuefni frá upphafi.  

Lögleiðingu vímuefna er líka hafnað vegna áhyggna um að slíkt geti leitt til aukningar á 
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neyslu þeirra.  Það er heldur ekki lausn að banna notkun á vímuefnum.  En sú leið sem gæti 

skilað árangri er að bjóða upp á skaðaminnkandi nálganir.  Til þess þyrfti að rjúfa einangrun 

þeirra sem neyta vímuefna og koma þeim í samband við meðferðaraðila, heilbrigðiskerfið og 

hjálpa þeim til þess að nálgast þær meðferðir sem eru boðnar á vettvangi (Inciardi, Harrison, 

2000).  

Þeir sem aðhyllast skaðaminnkandi nálganir þurfa m.a. að spyrja sig eftirfarandi 

spurninga:

a) Hvernig er hægt að draga úr líkunum á því að vímuefnaneytendur leiðist út í glæpi 

eða aðra óæskilega hegðun?

b) Hvernig er hægt að draga úr líkunum á að of stór skammtur sé tekinn?  

c) Hvernig er hægt að fá þá sem kjósa að neyta vímuefna til að sýna ábyrgð gagnvart 

þeim sem eru í kringum þá?

d) Hvernig er hægt að stuðla að því að yfirvöld setji ekki lög sem valdi meiri skaða en 

gagni fyrir samfélagið og vímuefnaneytandan en sjálft vímuefnið? (Inciardi, Harrison, 

2000).

Upphaf skaðaminnkunar fyrir þá sem neyta áfengis komst á dagskrá þriðju alþjóðlegu 

ráðstefnunnar um skaðaminnkun í Melbourne árið 1992.  Síðan þá hefur umræðuefnið verið 

til umfjöllunar á flestum ráðstefnum eftir það.  Skaðaminnkun sem beint er að neyslu áfengis 

felst í að minnka heilsufarslegan, félagslegan og efnahagslegan skaða sem hlýst af 

áfengisneyslu (Wodak, 2003). 
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Skaðaminnkandi nálgun í tengslum við áfengisneyslu

Skaðaminnkandi nálgun í tengslum við áfengisneyslu þarf  að vera alhliða.  Þetta þýðir 

að skaðaminnkun snýst ekki aðeins um að beita skaðaminnkandi meðferð á vettvangi heldur 

líka  um að stuðla að því að áætlanir og stefna yfirvalda varðandi heilsu og velferð íbúanna 

feli í sér skaðaminnkandi markmið. Dæmi um þetta væri að yfirvöld innleiddu áætlanir og 

stefnu sem hefðu það að markmiði að hafa stjórn á framboði og draga úr eftirspurn eftir 

áfengi (Stronach, 2003).  Yfirleitt er afstaða þeirra sem aðhyllast skaðaminnandi nálgun 

jákvæð í garð þeirra leiða sem yfirvöld leggja fram en þó að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum.  Skilyrðin eru þau að yfirvöld þurfa að vita hvaða stefnu þau fylgi svo að hún skili 

örugglega þeim árangri sem stefnt er að.  Stefnan þarf því að snúast um það hvernig eigi að 

koma í veg fyrir að verknaður sé framinn, eins og sá verknaður að aka bíl þegar einstaklingur 

er undir áhrifum vímuefnis.  Yfirvöld þurfa að hafa í huga að lög kunna að hafa öfug áhrif við 

það sem þeim var ætlað.  Sem dæmi má nefna að með því að gera vímuefnaneyslu refsiverða 

kann svo að fara að menn neyti slíkra efna á svæðum sem eru ekki örugg og stuðli þar með að 

frekari skaða (CAMH, 2009).  Einnig er mikilvægt að áætlanir og stefna yfirvalda séu laus 

við dómhörku.  Þurfa þau að vera raunhæf og framkvæmanleg og þau mega ekki vera líkleg 

til að valda meiri skaða en þau gera gagn (Stronach, 2003).  

Að hafa stjórn á eftirspurninni

Sú leið sem yfirvöld geta farið til að stjórna eftirspurninni eftir áfengi er t.d. að hækka 

álögur á áfenga drykki.  Árangur slíkra aðgerða hefur verið góður.  Það hefur sýnt sig að 

slíkar aðgerðir geti dregið úr neyslu á áfengi, sér í lagi hjá yngri kynslóðinni. Í 

Bandaríkjunum hefur slík leið jafnframt dregið úr glæpum eða um 1.3%, úr morðum og 

nauðgunum um 3%, ránum um 4.7% og innbrotum um 1.3%.  Að sama skapi dró úr tíðni 

dauðsfalla vegna skorpulifrar (Grossman, Sindelar, Mullahy og Anderson, 1993).  Í sömu 
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heimild kemur fram að þegar ákvörðun er tekin um að hækka álögur á áfengi sé sú hætta til 

staðar að neyslan færist yfir í önnur efni.  Kemur fram að rannsóknir hafi sýnt fram á að þó að 

slíkt geti átt sér stað séu áhrifin af slíku lítil miðað við heildarárangurinn sem hlýst af því að 

hækka álögur á áfengi (Grossman ofl., 1993).

Styrkur áfengis 

Þeir eru margir sem vilja geta drukkið bjór með lágt áfengisinnihald til að draga úr 

líkunum á því að verða ölvaðir (Stronach, 2003).  Ekki er þó hægt að segja að salan á þessum 

drykkjum sé mikil í samanburði við aðrar tegundir bjórs.  Innan Evrópusambandsins hefur 

orðið töluverð aukning á neyslu slíkra drykkja undanfarin ár vegna nýrra laga sem er ætlað að 

minnka það áfengismagn sem íbúar sambandsins neyta og þar með draga úr skaðanum sem af

neyslunni hlýst.  Hafa komið fram sterkar vísbendingar um að hófdrykkja geti dregið úr 

líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og dregið almennt úr tíðni dauðsfalla (Brányik, Silva, 

Baszczyňski., Radek Lehnert og Almeida e Silva, 2012).  

Erfitt hefur reynst að fá unga karlmenn til að drekka bjór með lágt áfengisinnihald því 

að þeir tengja slíka neyslu ekki við karlmennsku.  Því er þörf á að nálgast unga karlmenn með 

fræðslu með það að markmiði að breyta þessu viðhorfi hjá þeim þar sem þeir eru sá hópur 

sem er líklegur til að misnota áfengi.  Leiðir að því marki væru m.a. að breyta því hvernig 

áfengi er  markaðssett og kynnt sem og að breyta almennt afstöðu samfélagsins til neyslu á 

áfengi (Stronach, 2003). 

Skaðaminnkun á vettvangi

Á þeim stöðum þar sem fólk kemur saman til að drekka skiptir máli að umhverfið sé 

þannig að það dragi úr líkunum á að þeir sem staddir eru á staðnum geti hlotið skaða af.  
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Skiptir þá engu máli hvort það sé skaði sem einstaklingur sjálfur verður fyrir vegna eigin 

neyslu eða  skaði vegna neyslu einhvers annars.  Rannsóknir benda til að á stöðum þar sem 

saman fer mikill mannfjöldi og hávaði séu töluverðar líkur á að vandamál skapist.  Á það 

sérstaklega við þegar ölvað fólk fær að vera óáreitt eða þegar því er selt meira vín.  Til að 

draga úr líkum á skaða við slíkar aðstæður væri sem dæmi hægt að afgreiða áfengi í 

plastílátum í stað glasa úr gleiri.  Með því má draga úr líkunum á því að glas sé notað sem 

vopn hvort sem það er brotið eða óbrotið með ófyrirsjáanlegum afleiðingum (Franch, 2003; 

Stronach, 2003).  

Það er þekkt að þegar skemmtistaðir loka allir á sama tíma og mjög ölvaðir 

einstaklingar koma saman eftir lokun skemmtistaða er hættan mest á alvarlegum 

líkamsmeiðingum. Lausnin við því gæti verið að skemmtstaðir og barir væru opnir mislengi 

svo fólk myndi ekki safnast saman á sama tíma. Með breyttri löggjöf og samvinnu 

borgaryfirvalda og bareigenda væri  hægt að minnka líkur á alvarlegu ofbeldi með 

breytingum á opnunartíma skemmtistaða.  Með fræðslu og þjálfun dyravarða væri að sama 

skapi hægt að draga úr líkum á átökum og ofbeldi.  Árangursríkt gæti einnig reynst að taka 

fyrir eða takmarka afslátt á áfengi en fólk hefur tilhneigingu til að drekka meira þegar 

auglýstur er afsláttur á áfengi í takmarkaðan tíma, svo kallað “happy hour.”  Á meðan á 

„happy hour“ stendur innbyrðir fólk mikið magn áfengis á stuttum tíma til að spara sér 

peninga.  Til að sporna við ölvunarakstri, sem er stórt heilbrigðisvandamál, og því að fólk 

safnist fyrir til dæmis í leigubílaröðum gætu sveitafélög boðið upp á einhverskonar 

hópferðaakstur fyrir fólk heim.  Þetta gæti útheimt einhvern kostnað fyrir sveitafélögin en 

myndi skila sér í öruggara skemmtanalífi (Scott og Dedel, 2006).  Hér á landi voru gerðar 

tilraunir með næturstrætó um helgar.  Næturakstur reyndist ekki vera fjárhagslega 

hagkvæmur þar sem borga þurfti strætisvagnabílstjórum yfirvinnu á þessum tímum. Eins 

nýttu fáir einstaklingar sér þennan möguleika.  Léleg umgengni farþega um helgar var hins 
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vegar það sem réði úrslitum um að verkefninu var hætt, vagnarnir voru hreinlega „lagðir í 

rúst“.  Í mörgum löndum í kringum okkur er þessi leið ennþá farin en þar eru skemmdarverk 

ekki vandamál líkt og hér (Einar Kristjánsson, munnleg heimild, 4. apríl 2012).

Þegar fólk kemur saman til að drekka hendir það oft að fólk innbyrðir meira magn 

áfengis en það ætlaði sér.  Um leið og fólk hefur tækifæri til að gera eitthvað annað um leið 

eins og að borða, spila pool eða aðra leiki dregur strax úr því magni sem drukkið er sem og 

vandamálum tengdum neyslunni (Stronach, 2003).  Á keppnisleikum ýmiss konar hefur sú 

leið verið farin til að minnka mögulega skaða sem kann að hljótast af áfengisneyslu þeirra 

sem á leikvanginum eru að loka fyrir að hluta til eða öllu leyti að hægt sé að koma með sitt

eigið áfengi inn á leikvanginn.  Þess í stað verður fólk að kaupa áfengið á staðnum.  Er þá oft 

aðeins leyft að kaupa drykki með lágt áfengisinnihald og aðeins einn drykk í einu (Stronach, 

2003).  Hér á landi hefur verið farin sú leið að banna neyslu áfengis á íþróttaviðburðum.  

Mæti einstaklingur áberandi ölvaður ógildir það miðann og einstaklingi er ekki hleypt inn á 

viðburðinn.  Helstu stuðningsmönnum liðanna er hinsvegar leyft að kaupa sér bjór á 

afmörkuðu svæði fyrir utan stúkuna og völlinn áður en leikurinn hefst.  Þar eru afgreiddir allt 

upp í þrír bjórar á mann og hafa íþróttafélögin töluverðan hagnað af þessari sölu.  Það eru 

síðan alltaf einhverjir sem taka með sér áfengi á leikina og drekka fyrir utan stúkuna, en með 

virku eftirliti er reynt að sporna við því (Sveinbjörn Þorsteinsson, munnleg heimild, 5. apríl 

2012). 

ÝMSAR FYRIRBYGGJANDI LEIÐIR 

Fræðsla til almennings um afleiðingar áfengisneyslu og það hvernig sé hægt að minnka 

þann skaða sem af henni hlýst er árangursrík leið til aukins öryggis einstaklingsins og annarra 

í samfélaginu. Það hefur sýnt sig að það að veita almenningi almenna fræðslu um áhrif 

áfengis sé góð fyrirbyggjandi leið til að draga almennt úr ölvun og þar með vandamálum 
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tengdum neyslunni.  Slík fræðsla þyrfti að koma inn á áhrif áfengis á líkamann, hegðun og 

vandamál sem geta komið upp vegna neyslunnar.  Einnig þyrfti að veita upplýsingar og 

fræðslu um það hvernig einstaklingar geti betur haft stjórn á drykkjunni (Stronach, 2003).

Öruggari áfengisneysla 

Hægt er að fara ýmsar leiðir í fræðslu og hægt er að veita einstaklingum ýmsar 

ábendingar um öruggari áfengisneyslu.  Til dæmis getur einstaklingur sem er búinn að ákveða 

að fá sér í glas á ákveðnum tímapunkti ákveðið fyrirfram hversu miklum peningum hann sé 

tilbúinn að eyða í það skiptið í áfengi.  Flestum sem gera þetta tekst að fylgja áætluninni eftir.  

Einnig er hægt að setja sér mörk varðandi áfengismagn sem ætlunin sé að drekka í það 

skiptið.  Það hefur líka sýnt sig að flestir sem setja sér þesskonar mörk fara eftir þeim 

(Stronach, 2003).  Eins gæti einstaklingur sem tekið hefur ákvörðun um að fara út og fá sér í 

glas skipulagt sig þannig að hann dragi úr líkunum á að eitthvað óvænt komi upp.  Sem dæmi 

getur hann athugað fyrirfram hvort hægt sé að nota almenningssamgöngur á þeim tíma sem 

hann telur líklegt að hann haldi heim á leið.  Með svona einföldu skipulagi er hægt að koma í 

veg fyrir að einstaklingur bæði drekki of mikið og freistist til að keyra heim eða að setjast 

upp í bíl hjá bílstjóra sem er undir áhrifum (Stronach, 2003).

Áfengi og umferð

Hluti af því að viðhalda heilbrigði almennings snýst um að tryggja öryggi í umferðinni, 

hvort sem er fyrir þá sem fara um á bíl, fótgangandi eða hjólandi.  Einn hluti af því er koma í 

veg fyrir að einstaklingar taki þá ákvörðun að aka undir áhrifum áfengis.  Er talið að ein 
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alvarlegasta afleiðing neyslu áfengis sé akstur undir áhrifum (Melcop, 2003).  Ástæða þess er 

sú að einstakling sem ekur undir áhrifum áfengis skortir hömlur og dómgreind til þess að taka 

réttar ákvarðanir á meðan á akstri stendur.  Einnig á hann í erfileikum með að greina hættur í 

umhverfinu (Melcop & Oliveira, 1997).  Samkvæmt National Highway Transportation Safety 

Administration (NHTSA) í Bandaríkjunum er áætlað að um 40% allra dauðsfalla í umferðinni 

séu á einn eða annan hátt tengd neyslu áfengis.  Gerir það u.þ.b. eina manneskju á hálftíma 

fresti (Chou, Dawson, Stinson, Huang, Pickering., Zhou og Grant, 2006).  

Þegar skoðaðar eru leiðir til þess að minnka þann skaða sem getur hlotist af akstri undir 

áhrifum áfengis þarf að hafa í huga að það er ekki aðeins sá sem er undir áhrifum áfengisins 

sem er í hættu, heldur allir sem eru með honum í umferðinni.  Markmiðið með skaðaminnkun 

á þessu sviði er ekki endilega að draga úr drykkjunni heldur að draga úr þeim skaða sem af 

henni kann að hljótast.  Því þyrftu skaðaminnkandi nálganir að snúast um að draga úr 

líkunum á að einstaklingur keyri eftir að hann hefur fengið sér í glas (Melcop, 2003).  

Ölvunarakstur er mikið heilbrigðisvandamál, ekki bara hér á landi heldur annars staðar í 

heiminum. Í Bandaríkjunum mátti rekja rúm 17.000 dauðsföll til ölvunaraksturs árið 2003.  

Árin áður hafði orðið 13% aukning á slysum tengdum ölvunarakstri (Nochajski og 

Stasiewicz, 2006). Hér á landi má áætla að 20-30% dauðaslysa séu af völdum 

ölvunaraksturs.  Árið 2010 voru skráð 44 slys vegna ölvunar.  Til samanburðar voru flest slys 

skráð vegna hálku, ísingar, krapa eða vatns eða alls 165.  Fæst slys voru vegna ógætilegs 

framúraksturs eða 16.  Þeir sem eru á aldrinum 17-26 ára valda flestum slysum eða nærri 

30% árið 2010.  Hefur þessi talað lækkað töluvert undanfarin ár en hún var um 35% árið 

2001.  Aldur þeirra sem keyrðu undir áhrifum áfengis árið 2010 og ollu banaslysi var 17-24 

ára en þá voru tvö dauðsföll skráð.  Í sama aldurshópi voru flest slys þar sem alvarleg meiðsli 

hlutust af.  Í þessum tölum eru karlar í miklum meirihluta (Umferðarstofa, e.d.).
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Ýmsar leiðir eru færar til að draga úr ölvunarakstri.  Í tilviki þar sem vinahópur fer 

saman út að skemmta sér þarf hann að koma sér saman um að velja einn sem sér um allan 

akstur það kvöld.  Í næsta skipti sem farið væri  út myndi annar aðili sjá um aksturinn og svo 

koll af kolli.  Með því að fara þessa leið má draga úr líkum á að einstaklingur freistist til að 

keyra heim undir áhrifum áfengis, t.d. til þess að spara sér leigubílakostnað (Melcop, 2003).  

Önnur leið sem hægt er að fara er að hafa umferðareftirlit á götum þar sem umferð er 

frá stöðum þar sem einstaklingar hafa verið að drekka.  Þar væri hægt að stöðva bíla og láta 

bílstjórana blása í áfengismæli (Melcop, 2003).  

Þeir sem koma að rekstri staða sem hafa vínveitingaleyfi, sem og starfsfólk eins og 

barþjónar, bera mikla ábyrgð á þeirri þjónustu sem þeir veita.  Mikilvægt er að ná til þeirra 

með fræðslu t.d. um lagalega ábyrgð þeirra og leiðir til að draga úr skaða tengdum neyslu 

áfengis.  Sem dæmi gilda lög í mörgum löndum sem banna barþjónum að selja áfengi til 

ölvaðra einstaklinga.  Einnig eru víðast hvar lög um lágmarksaldur til þess að geta keypt sér

vín (Melcop, 2003).  Er afstaða þeirra sem aðhyllast skaðaminnkandi nálganir sú að ekki eigi 

að líða sölu áfengis til einstaklinga undir áfengislögaldri (Buning, 2003; Melcop, 2003).  

Mikilvægt er að farið sé eftir þessum lögum ef takast á að draga úr líkunum á að einstaklingur 

verði fyrir skaða (Melcop, 2003).    

Hér á landi er bannað að afgreiða áfengi til þeirra sem eru yngri en 20 ára.  En í 

áfengislögunum frá 1998 kemur fram: 

„Óheimilt er að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem er yngri en 20 ára. 

Ávallt þegar   ástæða er til að ætla að kaupandi eða viðtakandi áfengis hafi ekki náð 

þessum aldri skal sá sem selur, veitir eða afhendir það láta hlutaðeiganda sanna aldur 

sinn með því að sýna skilríki með mynd eða á annan fullnægjandi hátt“
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Samkvæmt skýrslum lögreglu voru skráð 37 atvik þar sem einstaklingar undir 20 aldri 

voru afgreiddir um áfengi árið 2001, árið áður höfðu þau verið 68 (Lögreglan, 2003).

SKAÐAMINNKANDI NÁLGANIR Í SKÓLUM

Flestir sem byrja að neyta áfengis taka fyrsta sopann sinn snemma á unglingsárunum.  

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að mikill meirihluti unglinga á aldrinum 17-18 ára 

hafa  neytt áfengis eða um 82%.  Í ástralskri rannsókn kom fram að 80% 14 ára unglinga 

hafði drukkið áfengi.  Að auki kom fram að hjá 66% unglinganna flokkaðist neysla þeirra 

undir áhættu- drykkju.  Rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem lengra líður á unglingsárin 

eykst áfengisneyslan (Marlatt, Witkiewitz. 2002).    

Ítarleg samanburðarrannsókn var gerð árið 2010 á vímuefnanotkun 

framhaldsskólanema hér á landi.  Borin voru saman árin 2000, 2004, 2007 og 2010.  Á árinu 

2007 kom fram að tæp 85% stúlkna undir 18 ára aldri höfðu neytt áfengis einu sinni eða oftar 

á móti tæpum 80% drengja.  Hjá stúlkum 18 ára og eldri voru tölurnar komnar upp í tæp 96% 

og hjá drengjum 94%.  Árið 2010 höfðu tölurnar hinsvegar lækkað í báðum aldurshópum hjá 

báðum kynjum.  Þegar borin eru saman öll árin eru stúlkur líklegri til að hafa drukkuð sig 

ölvaðar einu sinni eða oftar um ævina.  Meðal nemenda í 10. bekk höfðu rúmlega 33% 

drukkið sig ölvuð á næstliðnum 30 dögum áður en rannsóknin var gerð.  Þetta var aukning frá 

árinu 2007 en þá höfðu það einungis verið 14% (Rannsókn og greining, 2011). 

Meðal unglinga eru líkurnar á ýmiss konar vandamálum tengdum áfengisneyslu 

algengari en hjá þeim sem fullorðnari eru.  Má þar nefna áhættuhegðun, sjálfsskaða, 
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eignaskaða, óábyrga kynhegðun og akstur undir áhrifum (Wechsler, ofl., 1995).  Miðað við 

þessar upplýsingar er ljóst að brýnt er  að ná snemma til unglinganna með fyrirbyggjandi 

markmið í huga.

Þegar horft er á skaðaminnkandi nálgun sem hægt er að beita í skólakerfinu (í grunn-

og framhaldsskólakerfinu) er mælt með því að innleiða námskeið eða kennslu varðandi 

neyslu á áfengi sem hluta af námskrá skólans.  Í kennslunni þyrftu m.a. að koma fram 

upplýsingar um áhrif áfengis og það hvernig sé öruggast að neyta þess.  Einnig þyrfti að 

koma inn á þá ábyrgð sem fylgir því að neyta áfengis gagnvart sjálfum sér og öðrum eins og 

samfélaginu (Melcop, 2003;  Stronach, 2003).

En hvaða aðferð skyldi virka best á unglingana?  Á tímabili var mjög vinsælt að láta 

nema á unglingastigi sitja námskeið þar sem markmiðið var að reyna að ná fram algjöru 

bindindi hjá unglingunum.  Eitt af þessum námskeiðum fékk heitið DARE.  Niðurstöður 

rannsókna á árangri námskeiðsins sýndu að árangurinn var ekki sá sem stefnt var að.  Fram 

kom að áfengisneysla og eiturlyfjaneysla unglinganna jókst þvert á það sem búist var við 

(Marlatt, Witkiewitz. 2002).  Erikson (1970) hefur bent á að líklega sé ástæða þess að 

námskeiðið hafi ekki skilað þeim árangri sem að var stefnt  sá að unglingar og ungt fólk 

almennt vill ekki láta stofnanir segja sér fyrir verkum og það sé uppreisnargjarnt gegn öllu 

yfirvaldi.  Þess vegna hafi DARE-námskeiðið og sambærileg námskeið ekki skilað þeim 

árangri að draga úr áfengisneyslu unglinga heldur þvert á móti hafi þau aukið hana þar sem 

unga fólkið hafi gert „uppreisn“ gegn markmiðum námskeiðsins.  

Fyrirbyggjandi meðferð sem hefur það markmið að draga úr þeim skaða sem 

áfengisneysla veldur kann að vera betri lausn og líklegri til að skila árangri hjá unglingum.  

Slík meðferð gæti m.a. falist í því að veita unglingnum fræðslu um mögulegar afleiðingar 

áfengisneyslunnar.  Með því að viðurkenna þá staðreynd að flestir unglingar muni drekka og 
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stuðla að áfengisneyslu sem hefur minni skaðleg áhrif kann árangurinn að verða sá  að 

unglingarnir sjái tilgang með fræðslunni þannig að þeir vilji fremur tileinka sér þær leiðir sem 

mælt er með í stað þess að gera uppreisn gegn þeim.  Dæmi um slíka fræðslu er t.d. „The Life 

Skills Training Program“ og „Alcohol Misuse Prevention Study“ (AMPS) í Bandaríkjunum 

en „The School Health“ og „Alcohol Harm Reduction Project“ (SHAHRP) í Ástralíu.  Eru 

þessar meðferðir byggðar á hugmyndinni um skaðaminnkandi nálgun.  Hafa meðferðirnar nú 

þegar skilað góðum árangri. Þeir einstaklingar sem sátu þessi námskeið höfðu betri stjórn á 

drykkjunni, drukku færri drykki og urðu síður fyrir átökum og ofbeldi en samanburðarhópar  

(Marlatt, Witkiewitz. 2002).

„Life Skills Training“- námskeiðið snýst um að nálgast börn á vitsmuna- og 

hegðunarsviðinu hvað varðar umfjöllunarefni um fyrirbyggjandi leiðir gegn vímuefnum, 

hvort sem þau eru lögleg eða ekki.  Markmið námskeiðsins er að draga úr jákvæðu viðhorfi 

sem kann að vera fyrir hendi um notkun vímuefna.  Er það gert með því að veita fræðslu um 

áhrif vímuefna, hvernig eigi að standast samfélagsþrýsting um  neyslu vímuefna og með því 

að styrkja félagsfærni og sjálfstraust (Botvin, 1985; Marlatt, Witkiewitz, 2002).  Árangur 

námskeiðsins hefur verið góður en rannsóknir hafa sýnt að þeir sem sátu námskeiðið sýndu 

fram á aukna þekkingu á skaðlegum áhrifum löglegra og ólöglegra vímuefna.  Einnig dró úr 

jákvæðum væntingum sem þessir einstaklingar höfðu til neyslu á áfengi, tóbaki og öðrum 

vímuefnum.  Um leið dró úr neyslu á áfengi, tóbaki og öðrum vímuefnum miðað við 

samanburðarhóp.  Niðurstöður rannsóknar úr einum skóla sýndu að þeir nemendur sem höfðu 

setið námskeiðið voru helmingi ólíklegri til þess að fara á fyllerí („binge drink“) einu til 

tveimur árum eftir að hafa setið námskeiðið miðað við samanburðarhóp (Marlatt, Witkiewitz, 

2002).

AMPS-námskeiðið sem var einnig sett á fót í Bandaríkjunum var stílað inn á aldurinn 
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11 til 12 ára.  Markmið námskeiðsins sem skiptist í fjóra kafla var að veita fræðslu um áhrif 

áfengis, hættu á  áfengismisnotkun, það hvernig eigi að standast samfélagsþrýsting til 

misnotkunar á áfengi og hvernig eigi að standast félagaþrýsting til áfengisneyslu (Dielman, 

Shope, Butchart, Campanelli, 1986).  Þegar árangur á námskeiðinu var kannaður kom í ljós 

að þeir sem höfðu farið í gegnum það sýndu fremur sjálfstjórn á hlutum sem höfðu áhrif á 

eigin heilsu og áttu sjaldnar við vandamál að stríða tengd áfengi en samanburðarhópur.  

Nýlegri rannsóknir hafa einnig sýnt að AMPS-námskeiðið hefur stuðlað að því að draga úr 

neyslu og misnotkun á áfengi á bæði fyrri og síðari hluta unglingsáranna (Marlatt, 

Witkiewitz, 2002).

Á SHAHRP- námskeiðinu en það hefur verið notað í Ástralíu, er nemandinn 

þungamiðjan í fræðslunni.  Markmið fræðslunnar er að draga úr skaðlegum áhrifum 

áfengisneyslu nemenda í framhaldsskólum í stað þess að leggja áherslu á bindindi eða hvetja 

nemendur til að seinka því að byrja að drekka.  Einnig er markmiðið að fræða nemendur um 

leiðir til að greina og fást við einstaklinga sem eru ölvaðir (McBride, Midford og Farringdon, 

2000).  Námskeiðið sameinar skaðaminnkandi nálgun við færniþjálfun, fræðslu um áfengi og 

verklega þjálfun með það markmið að stuðla að jákvæðri heilbrigðishegðun.  Í rannsókn sem 

náði yfir þriggja ára tímabil kom fram að þeir nemendur sem sátu námskeiðið drógu almennt 

úr áfengisneyslunni.  Einnig dró úr þeim skaða sem áfengisneyslan orsakaði miðað við 

samanburðarhóp.  Að auki kom fram að þeir nemendur sem sátu námskeiðið upplifðu 

sjaldnar timburmenn, tímabundið minnisleysi í tengslum við áfengisneyslu, líkamlegt ofbeldi 

eða rifrildi á meðan á drykkjunni stóð.  Loks kom fram að nemendurnir upplifðu síður 

vandamál í samskiptum við kennara eða skólastjóra vegna áfengisneyslunnar (Marlatt, 

Witkiewitz, 2002).
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Hópurinn 18 - 29 ára

Sá hópur sem er talinn hafa hvað mest gagn af skaðaminnkandi nálgun  í tengslum við 

áfengi eru unglingar sem eru á seinni hluta unglingsára sinna og þeir sem eru nýkomnir á 

fullorðinsár.  Þessi hópur, sem er á aldrinum frá 18 til 29 ára, er ábyrgur fyrir 45% af heildar 

áfengismagninu sem neytt er í Bandaríkjunum.  Einnig eru 63% þeirra sem flokkast undir það 

að vera ofdrykkjumenn/konur í Bandaríkjunum (þ.e. drekka meira en 6 drykki á dag) yngri en 

30 ára (Marlatt og Witkiewitz, 2002).  Einnig eru þeir sem eru nýorðnir fullorðnir 

(sérstaklega karlmenn) líklegri til að taka ýmsar áhættu á meðan þeir eru að neyta áfengis og 

eru þar af leiðandi í mun meiri hættu á að verða fyrir meiðslum og slysum af þeim sökum.  Er 

þessi hópur líklegri til að keyra undir áhrifum áfengis og sker hann sig úr þegar kemur að 

bílslysum og dauðsfjöllum tengdum þeim.  Er þessi hópur einnig líklegri til að lenda í 

slagsmálum og er alvarleiki þeirra í hlutfalli við það magn áfengis sem var neytt.  Einnig eru 

einstaklingar sem tilheyra þessum hópi líklegri til að eiga marga rekkjunauta og nota síður 

smokka.  Fram kemur að þeir séu einnig líklegri til þess að smitast af HIV.  Á sama tíma er 

þessi hópur sjaldan nefndur sem sérstakur áhættuhópur í rannsóknum í tengslum við 

áfengisneyslu og áfengisvandamál (Leigh, 1999).  En almennt má segja að alvarleiki þeirra 

vandamála sem koma upp á meðan á drykkjunni stendur sé í beinu hlutfalli við það 

áfengismagn sem hefur verið neytt hverju sinni (Marlatt og Witkiewitz, 2002).  

Háskólanemendur eru sá hópur sem er í mestri hættu á ofdrykkju og að fara á fyllerí 

og lenda í vandræðum vegna áfengisneyslunnar.  Þeir sem búa á heimavistarsvæði háskóla og 

fara á fyllerí eru sex sinnum líklegri til að keyra undir áhrifum áfengis og tvisvar sinnum 

líklegri til að setjast upp í bíl þar sem bílstjórinn er undir áhrifum áfengis en 

samanburðarhópur.  Í samanburði við þá sem ekki fara á fyllerí er þessi hópur mun líklegri til 

að mæta ekki í tíma, valda tjóni á eigum, lenda í vandræðum við lögregluna og verða fyrir 
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persónulegum skaða (Marlatt, Witkiewitz, 2002; Wechsler, Lee, Kuo og Lee, 2000).  Að auki 

hefur komið fram að eftir því sem drykkjan eykst, eykst líka tíðni óábyrgrar kynhegðunar 

(Marlatt og Witkiewitz, 2002).  Ýmislegt hefur verið gert af háskólayfirvöldum í 

Bandaríkjunum til að draga úr áfengisneyslunni og þeim skaða sem af henni hlýst.  Sem 

dæmi þá hefur  verið hvatt til vitundarvakningar gagnvart vandanum á heimavistum.  Hafa 

háskólar boðið nemendum sínum upp á fyrirbyggjandi námskeið gegn misnotkun áfengis.  

Boðið hefur verið upp á fræðslu þar sem skaðleg áhrif áfengis eru tíunduð og kostir bindindis 

eru dregnir fram.  Hefur þessi forvarnarleið verið gagnrýnd fyrir það að nemunum er ekki 

kennd hófdrykkja.  Einnig hefur verið gagnrýnt að nemendunum sé ekki veitt nægjanleg 

þjálfun svo að þeir séu færir um að taka upplýstar ákvarðanir um eigin áfengisneyslu 

(Marlatt, Witkiewitz, 2002).

Sú meðferð sem háskólanemum hefur verið boðið upp á, fyrir utan þau námskeið sem 

háskólayfirvöld hafa boðið nemendum sínum, er ASTP (Alcohol Skills Training Program) 

eða BASICS (Brief Alcohol Screening and Intervention for College Students).  Bæði þessi 

námskeið bjóða upp á fræðslu um félagslegar venjur, áhrif áfengis á líkamann og félagslega 

hegðun.  Einnig er boðið upp á færniþjálfun og áhugahvetjandi samtal o.fl.  Eru þessi 

námskeið í samræmi við skaðaminnkunarnálgun þar sem markmið námskeiðanna er að draga 

úr skaðlegum afleiðingum ofdrykkju hjá háskólanemum.  

Þegar þessar meðferðir eru skoðaðar nánar þá snýst ASTP-meðferðin um að mynda 

litla hópa þar sem nemendurnir koma saman vikulega í 6-8 vikur og í 90 mínútur í senn.  Er 

m.a. farið í þau áhrif sem áfengið hefur á líkamann og sérstaklega vitsmuni sem og 

færniþjálfun (Marlatt, Witkiewitz, 2002).  Við árangursprófanir kom fram að það dró úr 

vandamálum tengdum drykkjunni og áhættusamri áfengisneyslu (Dimeff, Baer, Kivlahan, 

Marlatt, 1999).  Hin meðferðin, BASICS, er meira einstaklingsmiðuð meðferð en hún byggir 
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á tveimur 50 mínútna fundum.  Fyrir þá sem þurfa er boðið upp á áframhaldandi meðferð þar 

sem notaðar eru meðferðarleiðir sem hafa verið notaðar í meðferðum tengdum öðrum 

vímuefnum (Marlatt, Witkiewitz, 2002).  Árangur meðferðarinnar, sem var mældur í meira en 

fjögur ár frá því að þátttakendur fóru í meðferðina, hefur reynst góður.  Ein rannsókn sýndi að 

dregið hafði verulega úr magni áfengis sem drukkið var í hvert sinn miðað við 

samanburðarhóp.  Sérstaklega hefur þó dregið úr neikvæðum afleiðingum áfengisneyslunnar.  

Hinsvegar kom fram að ekki hefði dregið úr tíðni þess að einstaklingar fengju sér í glas en 

magnið sem drukkið var í hvert sinn var minna.  Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá 

kyni þátttakenda reyndist ekki vera verulegur munur á milli kynja (Baer, Kivlahan, Blume, 

McKnight og Marlatt, 2001).

Ökuskólar hafa að gegna mikilvægu fræðsluhlutverki gagnvart verðandi ökumönnum.  

Þurfa þeir að leggja áherslu á að áfengi og akstur eigi aldrei samleið.  Að lokum má benda á 

að fræðsla í gegnum fjölmiðla er áhrifarík leið til að ná til stórs hóps á skömmum tíma.  Þar 

sem fjölmiðlar stíla inn á mismunandi markhópum er auðvelt að nálgast ákveðna hópa eins 

og ungt fólk sem er í sérstakri áhættu.  Einnig má með fræðslu í gegnum auglýsingar í 

blöðum, sjónvarpi, útvarpi og bæklingum ná þessu marki á árangursríkan hátt (Buning, 2003; 

Melcop, 2003).            

         

SKAÐAMINNKUN FYRIR ÞUNGAÐAR KONUR

Áfengisneysla á meðan á meðgöngu stendur er stórt en að sama skapi mjög falið 

vandamál.  Ætla má að allt að 14 – 22.5% þungaðra kvenna neyti áfengis einhvern tímann á 

meðan á meðgöngunni stendur og er hlutfallið yfirleitt hæst á fyrsta mánuði meðgöngunnar 

(Cynthia, Joan, Janine. 2004; Ethen, Ramadhani, Scheurle, Canfield, Wyszynski, Druschel og
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Romitti. 2009; Lester, o.fl 2004; Kissin, o.fl., 2001).  

Margar ástæður geta legið að baki því að þungaðar konur reyni viljandi að fela 

áfengisneyslu, svo sem skömm yfir þeirri staðreynd að þær ráði ekki við vandann (Kissin 

o.fl., 2001).  Einnig gilda sums staðar lög sem gera vímuefnaneyslu (eins og áfengisneyslu) á 

meðan meðgöngu stendur ólöglega og því á konan á hættu á lögsókn.  Og þar sem 

heilbrigðisstarfsfólki ber að láta barnaverndaryfirvöld vita ef þunguð kona er í neyslu eru þær 

hræddar um að missa forræðið yfir barninu (Hohman, Shillington, Baxter, 2002; Lester o.fl., 

2004; Kissin o.fl., 2001).     

Ekki er auðvelt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að greina vímuefnavanda hjá þunguðum 

konum.  Sem dæmi þá hverfur merki um neyslu áfengis innan 12 til 16 tíma frá neyslu þess  

(Hohman, Shillington, Baxter, 2003; Sherwood, Keating, Kavva dia, Greenough og Peters, 

1999).  Af þessum sökum er erfitt að ná til þessara kvenna og veita þeim þá aðstoð sem þær 

þurfa á að halda.  Afleiðingarnar þekkja flestir.  Áfengið hefur mjög slæm áhrif á fóstrið og 

getur valdið barninu alvarlegum og varanlegum skaða.  Þótt neysla áfengis geti valdið 

fóstrinu skaða á öllum tímabilum meðgöngunnar er neysla áfengis á fyrstu vikum 

meðgöngunnar sýnu verst (Edwards og Werler, 2006; Maier og West, 2002; Moore og 

Persaud, 2004).  Ástæða þess er sú að á þessum tíma eru heilafrumurnar í örum þroska og því 

er neysla áfengis á þessu tímabili sérstaklega hættuleg fóstrinu.  Þar sem ekki eru til nein 

skilgreind örugg mörk á því hve mikið magn áfengis megi innbyrða á meðan á meðgöngu 

stendur er algjört bindindi ráðlagt (Edwards og Werler; 2006, Maier og West, 2001; Day og 

George, 2005).  Þekktasta og jafnframt alvarlegasta afleiðing neyslu áfengis á meðgöngu er 

fetal alcohol syndrome eða FAS.  Þekkjast FAS-börnin á sérkennilegu höfuðlagi, þ.e. litlum 

augum, löngu bili á milli augna, litlu nefi, þunnri efri vör og lágstæðum eyrum.  Oft fylgja 

börnunum ýmiss konar þroska- og greindarskerðing, athyglisbrestur, ofvirkni,
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hegðunarvandamál og vaxtarskerðing.  Hjartagallar hjá þeim eru líka vel þekktir (Allebeck og 

Olsen, 1998; Cynthia, Joan, Janine, 2004; Ethen o.fl. 2008; Jacobson, Jacobson, 1999;

Henderson, Ross, 2000; Lester o.fl., 2004; Moore og Persaud, 2004; Osiatynska. 2003; 

Peadon o.fl., 2007).  Í Bandaríkjunum er fjöldi FAS-barna 0.5 – 3 á hverjar 1000 fæðingar 

(Ethen o.fl. 2008).

Þeir sem aðhyllast skaðaminnkandi nálgun hvetja þungaðar konur til algjörs bindindis á 

áfengi  á meðan á meðgöngunni stendur.  Ástæða þess er sú að ekki eru til rannsóknir um það 

hve mikils áfengis megi neyta hverju sinni svo að fóstrinu sé ekki stefnt í voða.  Því er best að 

ráðleggja algjört bindindi (Buning, 2003).

Hér á landi eiga allar þungaðar konur rétt á meðgöngueftirliti.  Kemur það í hlut 

Heilsugæslunnar eða Miðstöðvar mæðraverndar að sjá um eftirlitið hjá konum í eðlilegri 

meðgöngu (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2011).  Er það í höndum ljósmæðra og fleiri 

starfsstétta eins og heimilislækna.  Ber í fyrstu heimsókn konunnar að fræða hana um það 

helsta er viðkemur meðgöngunni og eins um áfengisneyslu.  Er mælt með því að 

meðgöngueftirlitið fari fram í umhverfi þar sem konunni sé gert kleift að ræða um viðkvæm 

vandamál eins og áfengisneyslu.  Ef kona á við áfengisvandamál að stríða er mælt með því að 

hún fái sérhæfða meðgönguvernd sem fæðinga- og kvensjúkdómalæknir og ljósmóðir 

skipuleggja (Landlæknisembættið, 2008) en hún er ætluð konum sem glíma við vandamál 

tengd meðgöngunni eins og of háan blóðþrýsting, sykursýki, áfengis- og fíkniefnavanda o.fl.  

Á Íslandi er þunguðum konum ekki boðið upp á skaðaminnkandi nálgun  á meðan á 

meðgöngu stendur.  Allar þungaðar konur hér á landi eru hvattar til þess að láta áfengi eiga 

sig með öllu á meðan á meðgöngunni stendur.  Þær konur sem eiga við áfengisvandamál að 

stríða eru hvattar til að hætta allri áfengisneyslu.  Þær konur sem eiga erfitt með að hætta eru 

sendar til fíkniefnageðdeildar Landspítala eða til SÁÁ til greiningar og ráðgjafar Valgerður 
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Lísa Sigurðardóttir (tölvupóstur, 17. maí 2012).  

Til eru fáar meðferðir þar sem skaðaminnandi nálgun er beitt fyrir þungaðar konur 

sem misnota vímuefni eins og áfengi á meðgöngu.  Þær meðferðir sem boðið hefur verið upp 

á eru einkum í Kanada og í Bretlandi en þær snúast fyrst og fremst um að draga úr neyslunni 

ef bindindi gengur ekki upp.  Einnig er hugað að næringarástandi, tannheilsu og líkamlegri 

hreyfingu.  Eru konurnar hvattar til að mæta í mæðravernd þar sem hægt sé að veita þeim 

þann stuðning sem þær þarfnist.  Hópastarf, þar sem unnið er með konunum, hefur gefist vel.  

Er þá verið að styrkja sjálfstraust kvennanna, stuðla að tengslum milli móður og barns o.fl.  

Markmiðið er m.a. að draga úr þeim skaða sem neysla vímuefnis hefur á fóstrið og auka þar 

með líkurnar á að barnið verði heilbrigt.  Einnig er verið að auka líkurnar á heilbrigðum 

þroska og draga úr líkum á hegðunarvandamálum hjá barninu síðar meir.  Að auki er 

almenningi veitt fræðsla en markmiðið með henni er að reyna að draga úr neyslu áfengis eða 

annarra vímuefna á meðan á meðgöngu stendur (Wright, Schuetter, Fombonne, Stephenson 

og Haning. 2012).  

Dæmi um skaðaminnkandi meðferð fyrir þungaðar konur í neyslu er „Sheway 

Project“ í Vancouver í Kanada.  Verkefnið er ætlað konum í áhættumeðgöngu og ungum 

mæðrum þar til barnið verður 18 mánaða.  Markmið með verkefninu er m.a. að draga úr tíðni 

FAS með því að veita fræðslu svo að hægt sé að draga úr áhættuhegðun, sér í lagi vegna 

neyslu á áfengi eða öðrum vímuefnum án þess að krefjast bindindis þótt það væri æskilegast.  

Einnig að stuðla að því að þessi hópur kvenna mæti í mæðraeftirlit og öðlist löngun til þess 

að leita eftir frekari aðstoð.  Jafnfram að stuðla að bættri næringu hjá móður og barni og veita 

mæðrunum fræðslu um uppeldi og stuðla að tengslum milli móður og barns og aukinni 

vellíðan hjá barninu og móðurinni.

Ástand kvennanna sem tóku þátt í þessari meðferð var mismunandi.  Margar þeirra 
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voru atvinnulausar, sumar áttu ekkert fast heimili, einhverjar þeirra áttu enga vini eða 

fjölskyldu.  Mikill meirihluti þeirra var í neyslu við komu og voru í hættu á vannæringu.  Við 

lok meðferðarinnar kom í ljós að konum fjölgaði sem sótti í mæðraeftirlitið.  Konum  sem 

áttu í hættu á næringarskorti fækkaði og þeim konum sem urðu fyrir ofbeldi fækkaði líka.  

Neysla á áfengi og öðrum vímuefnum minnkaði.  Fram kom að helsta ósk kvennanna hafi 

verið að ná stjórn á neyslunni (Poole, Nancy, 2000).         
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Umræður

Það er ljóst að áfengsineysla veldur miklum skaða í samfélaginu, áfengisneyslan hefur 

ekki einungis áhrif á þann sem neytir þess heldur fjölskyldu hans og samfélagið í heild sinni. 

Dauðaslys, örkuml, átök og ofbeldi eru fátt eitt sem má nefna sem afleiðingu óábyrgrar 

áfengisneyslu (Nochajski og Stasiewitz, 2006).  Ekki er langt síðan að farið var að bjóða upp 

á skaðaminnkun í tengslum við vímuefnaneyslu.  Á þeim stutta tíma hefur meðferðin náð að 

festa sig víða í sessi enda auðveld í framkvæmd og fjárhagslega hagkvæm.  Þó að 

skaðaminnkun í tengslum við áfengi sé styttra á veg komin miðað við önnur vímuefni hafa 

rannsóknir þegar sýnt fram á ágæti hennar  (Riley og Hare, 2002). 

Þar sem einstaklingar eru ólíkir og með ólíka reynslu og bakgrunn er mikilvægt að 

boðið sé upp á fleiri leiðir til að draga úr skaðsemi af neyslu á áfengi og öðrum vímuefnum.  

Mikilvægt er að ná til einstaklinga strax á unglingsárum með fræðslu í fyrirbyggjandi 

tilgangi.  Fræðsluna þarf að halda áfram út grunn- og gagnfræðaskólann og að 

háskólaárunum.  Rannsóknir hafa sýnt að það er einmitt þessi hópur sem er í hvað mestri 

hættu á alvarlegum afleiðingum tengdum neyslu áfengis.  Ungmenni byrja líka sífellt yngri að 

neyta áfengis.  Fræðsla og áhersla á ábyrga áfengis- drykkju hefur sýnt betri árangur en 

fræðsla sem leggur áherslu á algjört bindindi (Marlatt og Wikewitz, 2002).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur bent á að ekki sé hægt að draga úr skaða tengdum  

áfengisneyslu með einni aðferð heldur þurfi að bjóða upp á margar leiðir samtímis (WHO, 

e.d). Mikilvægt sé að náið samstarf sé á milli þeirra sem afgreiða áfengi, lögreglu og 

sveitarfélaga ef hægt eigi að vera að draga úr þeim skaða sem áfengisneysla getur valdið.  

Breyting á opnunartíma skemmtistaða, fræðsla og þjálfun starfsfólks, þá sér í lagi dyravarða 

og útkastara er mikilvæg (Scott og Dedel, 2006).  Einnig er ölvunarakstur stórt 
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heilbrigðisvandamál víða um heim og verður árlega fjölda manns að bana, flestum ungu 

fólki.  Þetta eru slys sem væri í flestum tilfellum hægt að koma í veg fyrir.  Eftirlit með 

umferð og fríar/ódýrari samgöngur eru áhrifaríkar leiðir til að draga verulega úr líkum á því 

að fólk keyri undir áhrifum áfengis.  Að bjóða upp á ódýrar almenningssamgöngur og hert 

eftirlit með ölvunarakstri ætti að vera forgangsmál í viðleitni til að sporna við því að 

einstaklingar stundi ölvunarakstur.  Þegar hafður er í huga alvarleiki þeirra slysa sem verða 

vegna ölvunaraksturs má búast við að ávinningurinn yrði mikill ef hægt væri að fara 

skaðaminnkandi leiðir til að fækka umferðarslysum tengdum ölvunarakstri (Nochajski og 

Stasiewicz, 2006). Á Íslandi er það í höndum lögreglunnar að sjá um eftirlit með 

ölvunarakstri.  Eru þá bílar stöðvðir á leiðinni úr miðbæ Reykjavíkur.  Er eftirlitið skipulagt á 

þann hátt að ekki sé hægt að vita hvenær eða hvar eftirlitið fer fram hverju sinni.  Ekki er 

boðið upp á ferðir fyrir einstaklinga heim úr miðbænum nema ferðir leigubíla.

Fræðsla

Þar sem margar rannsóknir hafa sýnt fram á unglingadrykkju ættu hjúkrunarfræðingar 

að reyna skaðaminnkandi leiðir í fræðslu í stað þess að miða fræðsluna við algjört bindindi.  

Hjúkrunarfræðingar gætu með fræðslu rætt alvarleika ölvunaraksturs og bent á aðrar leiðir til 

að koma í veg fyrir hann.  Það er vel þekkt hér á landi að einn úr vinahópnum sé fenginn til 

að sjá um allan akstur, og það er þá fyrirfram ákveðið áður en farið er út að skemmta sér.  Við 

leit á veraldarvefnum fundust engin íslensk gögn þar sem fólk er hvatt til að fara þessa leið. 

Með þessari leið má draga úr líkum á því að einstaklingur freistist til að keyra ölvaður heim 

til þess að spara sér leigubílakostnað. 

Það sem gæti líka komið fram í fræðslu hjúkrunarfræðinga er mikilvægi þess að neyta 

ekki áfengis á fastandi maga og hvetja nemendur til að huga að því að nærast vel áður og á 

meðan áfengis er neytt.
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Líklegt er að einhverjum muni þykja þessar leiðir vera róttækar og margir kynnu að 

álíta að svona fræðsla stuðlaði frekar að unglingadrykkju, en í þessu samhengi verður að hafa 

í huga að rannsóknir hafa sýnt að hátt í 97% framhaldskólanema eru farin að smakka áfengi 

og eru stúlkur í meirihluta.  Sjálfsmyndin er einnig að mótast hjá unglingum á þessum aldri 

og efling hennar er mikilvægur þáttur ef hægt á að vera að seinka því að einstaklingur taki 

fyrsta sopann en þekkt er að margir drekka vegna þrýstings frá félögum og samfélagi. 

Áfengi og ófrískar konur

Í mæðravernd eru tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga/ljósmæður til að nota fræðslu til 

skaðaminnkunar.  Talið er að allt að 14 – 22.5% þungaðra kvenna neyti áfengis einhverntíma 

á meðgöngunni.  Konur sem neyta áfengis á meðgöngu upplifa mikla skömm og er því 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir nálgist konurnar með virðingu og á 

jafningjagrundvelli en hornsteinn skaðaminnkunar er einmitt að mæta einstaklingi þar sem 

hann er. 

Ekki eru til margar rannsóknir á drykkju á meðgöngu, enda þótt drykkja, sér í lagi á 

fyrstu vikunum, geti  reynst fóstrinu afar skaðleg.  Með fræðslu og stuðningi við konuna er 

hægt að bæta næringarástand og stuðla að jákvæðu viðhorfi til mæðraverndarinnar sem kann 

að leiða til þess að konan leiti eftir frekari aðstoð.  Þótt lítið sé til af rannsóknum má þó ætla 

að árangurinn sé betri ef unnið er í samvinnu við konuna og hjúkrunarfræðingur nálgist hana 

á hennar forsendum. 

Áfengisneysla í samfélaginu

Hér á landi er bannað að afgreiða áfengi til þeirra sem eru undir 20 ára aldri.  Á þetta 

við um Áfengis-og tóbaksverslun ríkisins sem og skemmtistaði, bari og veitingahús sem selja 
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áfengi.  Samkvæmt lögum er einnig heimilt að neita mikið ölvuðum einstaklingi um 

afgreiðslu á áfengi. 

Breytingar á opnun skemmtistaða hafa mikið verið ræddar, að þeir verði opnir skemur 

og loki ekki allir á sama tíma en á því tímabili er hættan á alvarlegum ofbeldisverkum hvað 

mest.  Að sama skapi myndi röðum í leigubíla fækka og álagið á þá minnka.  Þær leiðir sem 

farnar hafa verið hér, að banna sölu áfengis á íþróttaviðburðum hverskonar, hafa reynst vel.  

Hér á landi eru óspektir vegna drykkju á slíkum viðburðum nánast óþekktar ólíkt því sem 

gerist erlendis.  Oft má heyra í fréttum um alvarleg slys, dauðaslys þar sem stuðningsmenn 

hafa verið drukknir og slagsmál hafa brotist út.  

Skaðaminnkun á allsstaðar við í samfélaginu.  Margar þær leiðir sem hafa verið farnar 

hafa útheimt mikil fjárútlát en ekki alltaf skilað þeim árangri sem stefnt var að.
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Lokaorð 

Þó að ekki sé langt síðan byrjað var að bjóða upp á skaðaminnkun í tengslum við 

vímuefnaneyslu hefur hún sannað gildi sitt eins og í tilviki nálaskiptiþjónustu.  

Skaðaminnkun í tengslum við áfengisneyslu er hinsvegar mun skemur á veg komin.  Engu að 

síður hefur hún þegar sannað gildi sitt meðal þungaðra kvenna og meðal nema á öllum

skólastigum.  Fyrir utan rannsóknir á árangri skaðaminnkunar hjá þessum hópum virðist enn 

vanta töluvert af  rannsóknum á sviðinu.  Ef vel á að takast að innleiða skaðaminnkun hér á 

landi í tengslum við  áfengisneyslu þarf að byrja á því að fara leiðir sem þegar hafa sýnt 

árangur.  Ástæðan er sú að mikilvægt er að geta sýnt fram á raunverulegan árangur þessara 

aðferða svo að yfirvöld sjái tilgang með því að beita þessu meðferðarformi.  

Ef vel tekst til væri síðar meir hægt að fikra sig áfram inn á nýjar slóðir og innleiða 

skaðaminnkandi nálganir þar, til dæmis fyrir einstaklinga sem lengra eru komnir í 

áfengisneyslu sinni.  Tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi en það er okkar að koma augu 

á þau og framkvæma þau.  Því er hægt að segja að miklir möguleikar standi til boða fyrir 

áhugasama hjúkrunarfræðinga til að tileinka sér skaðaminnkun.              
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