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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um áfengissýki, reynt verður að varpa ljósi á hvað 

veldur því að einstaklingar missa tökin á áfengisneyslu sinni sem leiðir til 

sjúklegs ástands. Leitast er eftir því að skoða hluta af þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið til að finna ástæður þess, allt frá miðri síðustu öld. 

Fram hafa komið kenningar um áfengissýki sem rekja upphaf hennar ýmist 

til afleiðinga uppeldis, félagslegs bakgrunns eða erfða. Á síðustu áratugum 

hefur sjónum verið beint að fjölskyldum áfengissjúka einstaklingsins og 

hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á fjölskyldumeðlimina. Niðurstaða 

ritgerðarinnar bendir til þess að fræðimenn sem rannsakað hafa áfengissýki 

séu ekki á eitt sáttir um hvað valdi henni. Flestir eru þó sammála því að um 

sjúkdóm sé að ræða þegar einstaklingar verða andlega og líkamlega háðir 

vímuefnum. Afleiðingarnar eru oft mjög alvarlegar fyrir sjúklinginn, 

fjölskylduna hans og samfélagið. Meðferðarúrræði við áfengissýki á Íslandi 

eru fjölþætt og gott aðgengi er að fagfólki, þeir sem eiga við áfengisvanda 

að stríða ættu því að geta leitað sér viðeigandi aðstoðar.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs frá Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka Jónu Margréti Ólafsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða 

leiðsögn, ábendingar og uppbyggilega gagnrýni og einnig Steinunni Hrafnsdóttur 

umsjónarmanni verkefnisins. Börnin mín fjögur fá óendanlegar þakkir fyrir að sýna 

mér þolinmæði og skilning á meðan á þessari vinnu stóð. 
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Inngangur 

Áfengi hefur lengi fylgt mannkyninu en finna má skriflegar heimildir margar aldir 

aftur frá okkar tíma um áfengisdrykkju. Þessar frásagnir hafa meðal annars tilheyrt 

trúarlegum þáttum eins og gyðingdómi og kristni, hjá Forn- Grikkjum og í 

Íslendingasögunum. Neyslumynstur áfengis er misjafnt eftir þjóðum, oft samofið 

menningu og geta því verið ólík milli landa. Stundum er víman notuð til að forðast 

raunveruleikann, áfengi getur virkað sem deyfilyf í stuttan tíma til að deyfa ýmiss 

konar óþægilegar tilfinningar. Þegar depurð og kvíði eða tilgangsleysi, tómleiki, 

biturð, gremja og lítið sjálfsmat verður upplifun einstaklinga dag eftir dag er oft 

auðveldasta lausnin að leita í flöskuna (Edwards, 1982; Óttar Guðmundsson, 1992). 

Samkvæmt Ársriti SÁÁ hefur neysla áfengis aukist á Íslandi á undanförnum árum og 

er dagleg drykkja einstaklinga orðin algengari. Það kemur meðal annars fram í 

auknum innlögnum á sjúkrahúsið Vog en á síðustu sex árum hefur nýgengi þeirra 

sem eru 40 ára og eldri verið áberandi (SÁÁ, 2010). 

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að skrifa um áfengissýki og þær afleiðingar 

sem hún hefur á líf einstaklinga og þá sem standa þeim næst. Þetta er 

heimildaritgerð og rannsóknarspurningarnar eru: Hvað er áfengissýki? Hvaða 

afleiðingar hefur áfengissýkin á einstakling og fjölskyldu hans andlega, líkamlega og 

félagslega? Eru leiðir til bata við áfengissýki? 

Ástæða fyrir vali á efni ritgerðarinnar er meðal annars vegna starfa minna sem 

sjúkraliði. Það hefur vakið athygli mína í því starfi hvað margt fólk bæði konur og 

karlar, úr öllum stéttum þjóðfélagsins leggjast inn á sjúkrahús vegna alvarlegra 

veikinda sem rekja má til ofneyslu áfengis. Í fjölmiðlum er dregin upp sú mynd að 

einstaklingar séu glaðir og hamingjusamir þegar þeir drekka vín eða bjór, sem getur 

ýtt undir það viðhorf hjá fólki að áfengisdrykkja sé nauðsynlegur hluti af tilverunni. 

Ég nota orðið áfengi um léttvín, bjór og sterkt vín en áfengisdrykkju um neyslu 

þessara drykkja og áfengissýki um sjúklega og stjórnlausa neyslu þeirra. 
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Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur sett fram skilgreiningu á hugtakinu 

fíkn á þann hátt, að fíkn er bæði líkamlegt og sálrænt ástand sem leiðir af tengslum 

lifandi veru og efnis (WHO.e.d.-a). 

Byrjað verður á að skoða hluta þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á því hvað 

verður til þess að einstaklingur verður áfengissjúkur, en í öðrum kafla verður fjallað 

um kenningar og greiningarlíkön. Í kafla þrjú verður farið yfir helstu einkenni 

sjúkdómsins og afleiðingar líkamleg, andleg og félagsleg. Í fjórða kafla verður skoðað 

hvaða áhrif drykkjan hefur á fjölskyldu áfengissjúklingsins, sérstaklega börn og maka. 

Síðan í fimmta kafla verður farið yfir helstu meðferðarúrræði sem í boði eru og 

hvernig félagsráðgjafi getur komið að málefnum áfengissjúklings og fjölskyldu hans. 

Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og ályktanir höfundar 

settar fram í lokaorðum og samantekt. Stuðst verður við rannsóknir um áfengis- og 

vímuefnasýki, fræðigreinar og bækur sem skrifaðar hafa verið um vímuefnasýki og 

einnig verður sótt í efni af netsíðum.  

Til eru rannsóknir sem sýna að há fylgni er á milli þess að áfengissjúklingurinn eigi 

annað hvort foreldri eða annan náinn ættingja sem er áfengissjúklingur (Walliant, 

1995). Það hafa einnig komið fram hugmyndir um að áfengissýki sé heilasjúkdómur 

og er margt sem bendir til þess að heili einstaklinga bregðist misjafnlega við áfengi 

(Leshner, 1997). 

 

1 Rannsóknir á áfengissýki 

Í fyrsta kafla verður fjallað um rannsóknir sem sýna fram á ástæðu þess hvers vegna 

einstaklingar þróa með sér vímuefnasýki. Komið hefur fram hjá rannsakendum að 

um líkamlegan sjúkdóm sé að ræða sem getur erfst á milli kynslóða, aðrir 

áhættuþættir félagslegir og tilfinningalegir geta líka haft áhrif á þróun sjúkdómsins. 

Erfðir geta átt mikinn þátt í þróun áfengissýkinnar hjá sumum einstaklingum en 

minni áhrif hjá öðrum (Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 
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Rannsóknir á arfgengi áfengissýki 

Geðlæknirinn G.E. Valliant gerði rannsókn um miðja síðustu öld á orsök áfengissýki 

þar sem niðurstöður sýndu greinilega fram á arfgengi sjúkdómsins. Meirihluti þeirra 

sem hann rannsakaði og urðu áfengissjúklingar gátu bent á föður eða afa sem einnig 

höfðu átt við áfengisvanda að stríða (Walliant, 1995). Walliant gerði einnig langtíma 

rannsókn á ungum mönnum og fylgdi þeim eftir í 30 ár. Drengirnir voru valdir úr 

tveimur ólíkum þjóðfélagshópum, annar hópurinn stundaði nám við Harvard háskóla 

en hinn hópurinn var úr fátækrahverfi. Þrátt fyrir mjög ólíka félagslega stöðu var 

ekkert sem benti til þess að einstaklingar úr öðrum hópnum þróuðu frekar með sér 

áfengissýki en hinn hópurinn (Walliant, 1995). Rannsóknir Walliant hafa verið 

gagnrýndar fyrir það að hann rannsakaði eingöngu karlmenn og of einsleitan hóp 

þar sem flestir voru áfengissjúklingar (Doweiko, 2009). 

Schuckit, Goodwin og Winokur gerðu rannsókn 1972 á afkomu ungra barna sem 

voru tekin í fóstur mjög ung. Sum þeirra áttu líffræðilega foreldra sem voru 

áfengissjúk og voru sett í fóstur á heimili þar sem ekki var misnotað áfengi. Líkurnar 

á því að þessi börn misnotuðu áfengi voru meiri en líffræðileg börn 

fósturforeldranna. Þessar niðurstöður benda til þess að líffræðilegur erfðaþáttur hafi 

áhrif á það hvort einstaklingar verði áfengissjúkir frekar en félagslegt umhverfi 

(Óttar Guðmundsson, 1992; Walliant, 1995). Í Danmörku gerði Godwin rannsókn á 

drengjum sem áttu líffræðilega feður sem voru áfengissjúkir. Niðurstaða þeirrar 

rannsóknar var að þeir drengir voru í meiri áhættu með að þróa með sér áfengissýki 

en drengir sem ekki áttu áfengissjúkan föður (Óttar Guðmundsson, 1992; Walliant 

1995). 

Danska rannsóknin á áfengissýki og fleiri svipaðar rannsóknir á börnum sem áttu 

áfengissjúka foreldra hafa veitt mikilvægar upplýsingar um möguleg tengsl 

líffræðilegra þátta í þróun áfengissýki. Þessar rannsóknir sýna fram á fylgni milli þess 

að eiga líffræðilega foreldra með áfengissýki og auknar líkur á því að börn þeirri þrói 

með sér áfengissýki á fullorðinsárum (Manzardo, 2006). 
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Í Bandaríkjunum hefur hópur vísindamanna gert rannsókn um áfengissýki á sviði 

erfðavísinda. Þessi rannsókn var framkvæmd þannig að yfir 1000 þátttakendur sem 

höfðu greinst meða áfengissýki voru rannsakaðir ásamt nánustu ættingjum sínum. 

Það var gert með kerfisbundinni skimun á blóði til að leita að litningum sem hafa 

áhrif á það hvort einstaklingar eigi á hættu að verða áfengissjúklingar. Litið er á 

sjúkdóminn sem flókinn arfgengan líffræðilegan sjúkdóm. Vísindamenn gera ráð fyrir 

því að ekkert eitt gen stuðli að því heldur sé um að ræða flókið samspil 

genasamsetninga, einnig að umhverfi sem einstaklingar alast upp í komi þar líka við 

sögu (Edenberg, 2002). Vísbendingar eru um háa arfgengi á áfengissýki, en 

vísindamenn sem rannsakað hafa sjúkdóminn álíta að allt að 50-60 prósent 

einstaklingar eigi á hættu að verða áfengissjúklingar. Kerfi sem samanstendur af 

lífeindafræði, faraldsfræði, sameindalíffræði, sálfræði,  tölfræði og erfðafræði gerir 

það að verkum að hægt er að setja saman erfðamengi einstaklinga með 

vistfræðilegu og félgslegu samhengi (Moore, Sayarath og Sloan, 2008). 

E.M. Jellinek var bandarískur geðlæknir sem vann í mörg ár með áfengissjúklinga. Á 

sjötta áratugnum 1952-1960 gerði hann rannsókn á misnotkun einstaklinga á áfengi, 

en eftir þá rannsókn kom hann með þá fullyrðingu að áfengissýki væri sjúkdómur. 

Jellinek gerði rannsóknina á þeim forsendum að um sjúkdóm væri að ræða þar sem 

kæmi fram ákveðið mynstur eins og í öðrum sjúkdómum (Page, 1997). Gagnrýni kom 

fram á sjúkdómahugtakið þar sem bent var á að það væru þá eingöngu 

heilbrigðisstarfsmenn sem gætu unnið með sjúklinginn, en ekki fjölskyldu hans þar 

sem þeir hefðu ekki þekkingu á því sviði (Kinney, 2006). 

Rannsóknir í taugalíffræði heilans  

Rannsóknir sem snúa að vímuefna og áfengisfíkn hafa leitt til uppgötvunar á 

taugaboðefnum sem skapa umbunaráhrif við inntöku vímuefnis og er mikilvægt í 

ánetjunarferlinu. Boðefnið dópamín örvar vellíðunarstöðvar heilans og gegnir stóru 

hlutverki í ásókn í vímuefni. Taugabrautir í heilastarfseminni sem hvert vímuefni 

virkjar sérhæft og einnig taugabrautir sem þau virkja sameiginlega. Hvert vímuefni 

hefur sína verkun en öll eiga þau það sameiginlegt að hafa áhrif á ákveðið 
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heilaboðkerfi. Neyslan hefur varanlegar breytingar á starfsemi og byggingu heilans 

(Manzardo, 2006). 

Gerð var rannsókn þar sem einstaklingar sem notuðu áfengi lítillega og einstaklingar 

sem sýndu einkenni um misnotkun á áfengi voru settir í heilaskanna. Þar voru borin 

saman viðbrögð, það er taugaboð í heila þegar einstaklingarnir sáu myndir af áfengi. 

Niðurstöðurnar sýndu ótvírætt að aukning varð á starfsemi heilakjarnans hjá þeim 

sem misnotuðu áfengi þegar þeir skoðuðu myndir af áfengum drykkjum, en þeir sem 

eingöngu notuðu áfengi í litlu magni sýndu ekki aukna starfssemi í heilakjarnanum 

(Raymond, 2010). 

Slíkar rannsóknir hafa verið gagnrýndar því hætta er á að niðurstöðurnar séu 

oftúlkaðar þar sem umhverfið á rannsóknarstofunum er mjög ólíkt því umhverfi sem 

einstaklingar eru venjulega í. Einnig benda gagnrýnendur á að notaðar séu myndir 

sem framkalla viðbrögð einstaklinganna en ekki áfengisdrykkja við eðlilegar 

aðstæður. Sálfræðingurinn Peter Breggin telur að almenningur hafi verið 

heilaþveginn af heilbrigðisstarfsmönnum þar sem því er haldið fram að heilaskannar 

geti greint geðræna kvilla. Hann telur að í raun og veru sé engin sálræn röskun 

sýnileg eða hægt sé að greina hana með líffræðilegum prófum (Doweiko, 2009). 

Fleiri rannsóknir á áfengissýki sem unnar eru á rannsóknarstofum með skimun blóðs, 

og tengjast taugalíffræði heilans hafa verið gerðar þar sem genamengi mannsins er 

skoðað. Rannsókn sem gerð var á „downstream effectors“ í efnafræði heilans Þegar 

áfengi er drukkið sýnir fram á að það hefur áhrif á viss prótein í heilanum, en svo 

virðist sem það tengist því hvernig áfengissýki þróast. Það sem hefur slæm áhrif á 

þessi prótein eru mikilvæg gen, sem nefnast taugapeptíð eða Y. Þau hafa áhrif frá 

taugaþáttum, með virkri hreyfingu í frymisgrind sem tengist við prótein. Þetta getur 

haft áhrif á það hvernig áfengi og sameindir hegða sér í rafrás sem undirstrika bæði 

áfengissýki og genatengda áfengissýki. Nauðsynlegt er að gera fleiri rannsóknir til að 

skilja betur efnafræði heilans og hvernig hún hefur áhrif á það hvort einstaklingur 

þrói hjá sér áfengissýki  (Moonat, Pandey, Sakharkar og Starkman, 2010). 
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2 Kenningar og greiningarlíkön um áfengissýki 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar um áfengissýki sem settar hafa 

verið fram af fræðimönnum á undanförnum áratugum. Rannsóknirnar sem voru 

skoðaðar í fyrsta kafla sýna fram á að hún geti stafað af ýmsum orsökum. 

Sálfræðilegar kenningar  

Sigmund Freud var þýskur sálfræðingur fæddur 1856 en hann hefur oft verið 

nefndur faðir sálgreiningarinnar og kenningar hans hafa haft mikil áhrif innan 

sálfræðinnar (Kristján Guðmundsson og Lilja Úlfarsdóttir, 2006). Sálfræðingar hafa 

byggt sínar kenningar um áfengissýki á hugmyndum Freud um persónuleikann. Þar 

er því haldið fram að einstaklingurinn noti vímuefni til að komast hjá því að finna 

fyrir neikvæðum tilfinningum og sársauka en finni í staðinn jákvæða 

vellíðunartilfinningu. Af þeim sökum skapast óviðráðanleg þörf fyrir vímuefnið hjá 

einstaklingnum. Kenningin bendir á að líkur séu á því að áfengissjúklingurinn hafi 

orðið fyrir höfnun í æsku, og eigi ómeðvitað óuppgerðar tilfinningar sem valdi 

sársauka. Þess vegna hafi hann lélega sjálfsvirðingu og líði tilfinningalega illa 

(Dodgen og Shea, 2000). 

Persónuleikakenningin  

Persónuleikakenningin er önnur kenning innan sálfræðinnar. Hún byggir á því að 

einstaklingur með viss persónueinkenni eins og að verða auðveldlega kvíðinn, dapur 

og með lélegt sjálfsmat sé líklegri til að nota áfengi. Hann notar áfengið til þess að 

deyfa þessa vanlíðan og með því tekst honum að fela fyrir öðru fólki og umhverfi 

sínu hvernig honum líður í raun og veru (Edwards, 1982; Kinney, 2008). 

Einstaklingurinn finnur fyrir jákvæðum breytingum á persónuleika sínum og notar 

áfengið til að kalla fram slíka breytingu. Það getur til dæmis birst í hrokafullri 

framkomu einstaklings sem venjulega þjáist af feimni og minnimáttarkennd 

(Schukcit, 1986). 
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Spennulosunarkenningin  

Spennulosunarkenningin fjallar um þegar áfengi er notað til að „slaka á“. Þá leitar 

einstaklingurinn í áfengið til að losa um streitu. Einstaklingurinn upplifir að hann geti 

losnað við óþægilegar tilfinningar sem fylgja streitu og álagi eins og hræðslu og 

kvíða. Margar rannsóknir ganga út frá því að einstaklingurinn noti áfengið til að 

draga úr spennu, þó er erfitt að staðfesta það því að bæði áfengissjúkir og þeir 

einstaklingar sem ekki eru áfengissjúkir tengja neyslu áfengis við að losa um spennu 

(Schuckit, 1986). 

Streitulosandi kenningin 

Vímuefni sem geta leitt til misnotkunar eiga eitt sameiginlegt, þau auka vellíðun 

einstaklingsins eftir að hann hefur neytt efnanna. Þeir einstaklingar sem eru 

sérstaklega móttækilegir fyrir því sækjast eftir meiru. Streitulosandi kenningin felur í 

sér að áfengi geti virkað til að létta á streitu til dæmis í daglegu amstri þar sem 

streitan fylgir sambandi við maka, peningum eða atvinnu. Eða þar sem alvarlegri 

streituvaldar eins og nauðgun, líkamsárás, stríð og slys hafa átt sér stað. Þegar 

einstaklingur finnur þessi áhrif er hætta á að hann leiti aftur í efnið sem 

einhverskonar neyðarhjálp við óþægilegum tilfinningum sem valda streitu 

(Raymond, 2010). 

Klassíska skilyrðingin 

Sérstaða klassísku kenningarinnar um áfengissýki er sú að hún er sett fram sem 

orsök og þróun áfengissýki og líka sem meðferðarlíkan. Þessi andstæðu ferli eru þau 

að þegar áfengis er neytt byrjar vellíðunarástand en andstæðan kemur svo í 

kjölfarið. Það gerist þegar vanlíðanin sem fylgir fráhvörfunum frá áfenginu, en þau 

koma fram eftir langvarandi drykkju. Þau eru líkamleg eins og skjálfti, krampi og 

verkir í maga og höfði og andleg eins og kvíði og svefntruflanir. Endurtekin drykkja er 

notuð til að lina einkenni fráhvarfa. Á sama hátt er kenningin um andstæð ferli 

notuð til að skýra það sem gerist í meðferð við áfengissýki, hræðsla við fráhvörf og 

loforð fyrir betri líðan ef neyslu áfengis er hætt (Doweiko, 2009; Sölvína 

Konráðsdóttir, 2001). 



  

14 

Félagsnámskenningar 

Albert Bandura var bandarískur sálfræðingur fæddur 1920. Hann var á þeirrar 

skoðunar að einstaklingar gætu lært með því að fylgjast með öðrum, hann kallaði 

það sýndarnám. Einstaklingar þurftu ekki endilega að prófa hlutina til að vita hvernig 

áhrifin væru heldur gætu þeir lært af reynslu annara (Kristján Guðmundsson og Lilja 

Úlfarsdóttir, 2006). Kenningin er byggð á tengslum milli hegðunar einstaklinga og 

þeirra þátta sem eru í umhverfi hans og móta hann. Einstaklingurinn lærir af 

foreldrum eða vinum sínum þær drykkjuaðferðir sem eru til staðar í umhverfi hans. 

Þessi tvíhliðaverkun hefur síðan áhrif á hegðun einstaklingsins og er það hluti af 

þroska hans. Hægt er að nota félagslega- menningarlíkanið til að rannsaka 

misnotkun á áfengi í gegnum aldirnar. Til dæmis með samanburði milli þjóða, einnig 

er hægt að skoða hvernig áfengisvandamál er túlkað í hverju landi fyrir sig (Dodgen 

og Shea, 2000; Schuckit, 1986). 

Líffræðilegar kenningar 

Endorfin eru taugaboðefni sem geta kallað fram tilfinningar eins og sælutilfinningu. 

Svo virðist sem áfengi losi um þessi efni hjá sumum og þess vegna sækjast þeir 

einstaklingar í það (Schuckit, 1986). Áfengi veldur því að taugafrumur losa birgðir 

dópamíns, en það er einnig taugaboðefni sem framkallar vellíðun. Einstaklingur sem 

finnur fyrir jákvæðum breytingum á líðan sinni við neyslu áfengis sækist í að drekka 

meira. Hann veit af fyrri reynslu að með inntöku efnisins líður honum vel. Ekki hefur 

tekist að sýna fram á að þessar breytingar á taugakerfinu eigi sér stað á sama hátt 

hjá þeim sem neyta áfengis í hófi og þeirra sem eru áfengissjúkir (Doweiko, 2009). 

Kenningar geðsjúkdómafræðinnar 

Kenningar geðsjúkdómafræðinnar styðjast við samspil persónuleikavandamála og 

erfða ásamt félagslegum aðstæðum hvers og eins. Áfengissýki telst sjúkdómur vegna 

líkamlegs óþols fyrir áfengi. Að auki fylgja oft brestir í skapgerð einstaklinga og 

persónuleikagallar sem valda því að þeir eru í sérstakri hættu þegar þeir neyta 

áfengis (Óttar Guðmundsson, 1992). Læknirinn William Silkworth taldi að 

áfengissjúklingurinn hefði líkamlegt ofnæmi fyrir áfengi og þess vegna ætti hann ekki 
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að drekka. Silkworth lýsti ofnæmisviðbrögðunum sem ofsalöngun einstaklingsins í 

áfengi sem yrði til þess að við tæki algjört stjórnleysi hjá viðkomandi, sem væri þá 

munurinn á þeim og einstaklingum sem neyti áfengis í hófi. Litið er á sjúkdóminn 

sem lífshættulegan og þróun hans getur eingöngu farið versnandi ef viðkomandi 

heldur áfram að drekka. Silkworth fjallaði einnig um að hægt væri að halda 

sjúkdómnum niðri með því að neyta ekki áfengis (AA bókin,2006). 

Kenning Jellineks er sú að áfengissýki sé ólæknandi sjúkdómur sem hægt er að halda 

niðri eða minnka einkennin. Það er gert með því að neita ekki vímugjafans og vinna 

með sálfræðileg vandamál þess áfengissjúka. Jellinek taldi að sjúkdómurinn 

„áfengissýki“ ágerðist og einstaklingur gengi í gegnum fjögur stig sem eru: 

1. Meira þol fyrir magni áfengis. Sjúklingurinn sækist í þær aðstæður sem 

tengjast áfengi og notar það til að draga úr kvíða. 

2. Sjúklingurinn upplifir minnisleysi, áfengið er orðið honum nauðsynlegt. 

Einstaklingurinn byrjar drykkjuna heima áður en hann fer á mannamót, 

þambar áfengi og það fylgir ónotatilfinning þegar víman rennur af honum. 

3. Áfengið er komið í aðalhlutverk í lífi einstaklingsins, engin stjórn á magni eða 

þeim tíma sem varið er í drykkju. 

4. Sjúkdómurinn er kominn á lokastig þar sem allt snýst um það að fá næsta 

drykk og drukkið er með hverjum sem er. Einstaklingurinn er búinn að missa 

frá sér fjölskyldu og atvinnu, framundan er ekkert nema geðveiki eða dauði. 

Jellinek taldi að það færi eftir einstaklingum hversu hratt sjúkdómurinn þróaðist 

(Kinney, 2008). 

Sjúkdómalíkan Gorski 

Það byggir á kenningum Jellinek og öðrum rannsóknum þar sem sjúkdómnum er 

skipt í líkamleg, félagsleg, sálræn og andleg einkenni. Samkvæmt sjúkdómalíkaninu 

er sjúkdómurinn líkamlegur þar sem einkennin eru fíkn sem hefur í för með sér 

stjórnleysi, þol, síðhvörf, fráhvörf og ýmsa aðra fylgikvilla. Félagsleg einkenni eru 

togstreita í samskiptum við aðra, fjárhagserfiðleikar og dvínandi félagsleg staða. 
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Sálræn einkenni koma fram í erfiðleikum á tilfinningasviðinu, persóna sjúklingsins 

tekur breytingum og hegðun hans verður neikvæð. Andleg einkenni er að viðhorf 

breytist til lífsins og einstaklingsins sjálfs (Dodgen og Shea, 2000; Gorski og Miller, 

1986). 

Samkvæmt líkani Gorski skiptist sjúkdómurinn í frumstig, miðstig og 

krónískt/hrörnunar stig. Á frumstigi ber á þolaukningu fyrir áfengi og 

einstaklingurinn nýtur örvandi áhrifa, hefur virkilega þörf fyrir vímuefnið. Þegar 

komið er á miðstig er neyslan farin að skaða líffærin og aukið þol fer dvínandi. Meiri 

neysla og stjórnleysi á drykkju verður til þess að samskipti við fjölskyldu, kennara, 

samnemendur, yfirmenn og starfsfélaga versnar sem og árangur í skóla og vinnu. 

Einstaklingurinn leiðist jafnvel út í afbrot og afneitar því að vandamál sé til staðar. 

Sjúkdómurinn þróast yfir á hrörnunarstig ef ekkert er að gert, en það kallast þegar 

það verður sálræn, andleg og félagsleg hnignun. Einstaklingurinn verður ófær um að 

hugsa skynsamlega. Líffæri fara að skemmast og vímuefnið hættir að skila 

væntanlegri líðan, og það er engin stjórn á hegðun hans (Gorski og Miller, 1986). 

Með vaxandi vísindalegri þekkingu, er áfengissýki álitin sjúkdómur sem þarf sérstaka 

meðferð. Það sem áður fyrr var álitið einkenni um geðsjúkdóm hjá áfengissjúkum er 

nú oftar talið afleiðing vegna drykkju frekar en orsök hennar. Síðustu fimmtán ár 

hefur þekking á áfengissjúkdómnum aukist talsvert. Miklar framfarir í líffræði hafa 

leitt til þess að meira er vitað hvernig vímuefni eins og áfengi hefur áhrif á 

heilastarfssemina sem leiðir til fíknsjúkdóms (Manzardo, 2006). 

Sjúkdómakenningar um áfengissýki hafa verið gagnrýndar meðal annars með því að 

þegar talað er um „sjúkdóm“ þá sé verið að losa einstaklinga undan allri ábyrgð á 

gjörðum sínum. Þeir noti sjúkdóminn sem afsökun fyrir neikvæðri hegðun sinni á 

meðan á drykkju stendur gagnvart fjölskyldu sinni, atvinnu og standi ekki við 

skuldbindingar gagnvart heimilinu (Dodgen og Shea, 2000). Gagnrýninni hefur einnig 

verið beint að því að engar sannanir liggi fyrir því að þetta sé líffræðilegur 

sjúkdómur, heldur sé áfengissýki frekar afleiðing félagslegra aðstæðna og jafnvel 

undirliggjandi sálrænna sjúkdóma (Kinney, 2008). 
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Oft á tíðum eru áfengissjúklingar með aðrar geðraskanir samfara áfengissýkinni, eða 

þrír af hverjum fjórum sem koma í meðferð við henni á Íslandi. Þrátt fyrir að ýmsar 

rannsóknir hafi verið gerðar til að finna séreinkenni í persónuleika þeirra sem 

ánetjast áfengi eða öðrum fíkniefnum þá hefur það ekki tekist. Þó hefur verið hægt 

að benda á að hópur einstaklinga með andfélagslega hegðun sé í meiri hættu á 

greinast með alvarlega áfengissýki. Andfélagsleg hegðun er til dæmis einstaklingar 

sem eiga erfitt með samskipti við annað fólk, ná ekki að hemja sig og lenda þess 

vegna oft í slagsmálum (Kristinn Tómasson, 1999).  

Greiningarlíkön 

Helstu greiningarlíkönin sem notuð eru þegar greina á hvort einstaklingur er 

áfengissjúkur eru annars vegar flokkunarkerfið International Classification of 

Diseases (ICD-10) og hins vegar Diagnostic and Statistical Manuel of Mental 

Disorders (DSM lV) greiningarkerfið. Það fyrr nefnda er notað yfir alþjóðlega 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og svipaðra heilbrigðisvandamála og er gefið út af Alþjóða 

heilbrigðisstofnunni (WHO) (Landlæknisembættið, 2011). Það síðar nefnda er 

bandarískt og er notað af geðlæknum sem meðhöndla áfengis- og vímuefnasjúka. 

ICD-10 greiningarkerfið og DSM lV flokkunarkerfið eru svipuð (DSM-IV-TR, 2000). 

ICD-10 viðmiðunarskalinn hefur sex atriði og þarf einstaklingur að hafa þrjú af þeim 

til að greinast áfengissjúkur. 

1. Sterka löngun eða áráttukennda þörf fyrir efnið. 

2. Stjórnleysi í neyslu vímuefnisins. Neysla verður tíðari, meiri eða varir lengur 

en gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr neyslu eða vímuefni notuð til 

þess að draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol gagnvart vímuefninu. Aukið magn þarf til að ná fram sömu áhrifum 

og áður fengust. 

5. Sífellt meiri tími fer í að nálgast vímuefni, neyta þeirra og ná sér eftir neyslu 

og þá á kostnað frístunda eða annars sem veitir vellíðan. 
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6. Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir augljósan líkamlegan eða andlegan skaða 

(WHO, e.d.-b). 

DSM IV- kerfið skilgreinir áfengismisnotkun á mismunandi stigum en samkvæmt því 

er einstaklingur með vímuefnafíkn ef hann uppfyllir þrjú af sjö atriðum í eftirfarandi 

skala, en þau eru: 

1. Þörf fyrir sífellt stærri skammta til að finna fyrir áhrifum. 

2. Fráhvarfseinkenni þegar neyslu er hætt. 

3. Inntaka stærri skammta eða neyta yfir lengri tíma en áður. 

4. Misheppnaðar tilraunir til að hætta neyslu. 

5. Verulegur tími fer í að útvega efni, neyta þess og jafna sig eftir neyslu áfengis 

eða annarra vímuefna. 

6. Veruleg vandamál í félagslífi og vinnu. 

7. Stöðug neysla þrátt fyrir líkamlegan og andlegan skaða 

Hins vegar er um vímuefna misnotkun að ræða ef einstaklingur hefur eitt atriði af 

fjórum á skalanum hér á eftir samkvæmt DSM IV- kerfinu. 

1. Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna sem leiðir til mistaka við að 

uppfylla skyldur í vinnu, skóla eða á heimili. 

2. Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna í áhættuaðstæðum, til 

dæmis við akstur eða í vinnu. 

3. Endurteknir árekstrar við löggæslu og dómskerfið vegna neyslunnar. 

4.  Áframhaldandi neysla þrátt fyrir endurtekin vandamál (DSM-IV-TR, 2000). 

Skiptar skoðanir eru á því hvort hægt sé að flokka áfengissýki sem sjúkdóm en lítill 

ágreiningur er þó um það að áfengissýki geti leitt af sér sjúklegt ástand líkamlega, 

andlega og félagslega. Rannsakendur á sviði læknisfræðinnar hafa bent á að 

niðurstöður rannsókna þeirra sýni fram á sterk tengsl milli áfengisdrykkju og 

sjúkdóma bæði líkamlega og andlega. Einnig hefur verið bent á að slys og dauðsföll 

af völdum þeirra eins og bílslysa sé í mörgum tilfellum hægt að rekja til 

áfengisneyslu (Doweiko, 2009). 
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3 Einkenni áfengissýki og afleiðingar 

Í næsta kafla verður fjallað um líkamleg, andleg og félagsleg einkenni áfengissýki og 

þær afleiðingar sem ofnotkun áfengis getur leitt af sér. Skoðaðar verða nokkrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á því hvaða áhrif áfengisneysla getur haft á 

einstaklinginn andlega og líkamlega. 

Alkóhól 

Í gegnum aldirnar hefur áfengi (alkóhól) eða etanól sem er virka efnið sem gefur 

vímuna í áfengi verið notað sem svefnlyf eða róandi lyf. Það er því gott dæmi um 

vímugjafa, sem einnig getur dregið úr verkjum og kvíða. Fleiri lyfhrif geta átt sér 

stað, lífræðilega eins og aukin þvaglosun, saltsýrumyndun í maga og útvíkkun á 

æðum. Lifrin skiptir mestu máli þegar kemur að því að brjóta etanól niður (Bartch, 

Bendeszus, Biller, Homola og Solymosi, 2009; Storie, 2005). 

Líffræðileg áhrif af völdum notkunar áfengis eru mismunandi á konur og karla og 

kemur það til vegna ólíkrar líkamsbyggingar. Konur eru næmari fyrir áfengi en karlar, 

vegna þess að þær hafa hærra hlutfall fitu og lægra hlutfall af vatni í líkamanum 

heldur en karlar. Áfengið frásogast frá meltingarveginum og leysist upp í vatni. Ef 

jafnþung kona og karl drekka sama magn áfengis veldur það meiri eitrun og 

skaðsemi á líffærum konunnar, þar sem hún hefur í flestum tilfellum hærra magn 

fitu í líkamanum. Þess vegna verður hlutfall áfengis í blóðinu hærra. Það tekur því 

konur styttri tíma að þróa líkamlega sjúkdóma sem koma af áfengisneyslu. Þessi 

næmni kvenna er hugsanleg skýring á því að áfengissýki geti þróast fyrr og hraðar 

hjá konum en hjá körlum (Kinney, 2008). 

Helstu einkenni sem gera vart við sig eftir langvarandi drykkju áfengis eru 

þolaukning fyrir áfengismagninu og fráhvörf en þau eru bæði líkamleg eins og 

skjálfti, krampi og verkir í maga og höfði og andleg eins og kvíði og svefntruflanir og 

jafnvel óráð (Storie, 2005). 
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Líkamlegar afleiðingar 

Líkamlegar afleiðingar geta komið fram með ýmsu móti. Þegar áfengis er neytt 

sogast það inn í blóðrásina úr maganum og smáþörmum. Það smýgur í gegnum alla 

frumuveggi líkamans vegna þess að það leysist auðveldlega upp í vatni og fitu. Mest 

um vert er að heilinn verður fyrir áhrifum og þá hefst víman, vegna áhrifa á 

miðtaugakerfið. Því meira áfengismagn í blóðinu þeim mun meiri verða áhrifin af 

því. Vöðvarýrnun, einkenni frá hjarta og æðakerfinu, minnistap og alvarlegir 

sjúkdómar eins og brisbólga og lifrarbólga sem síðar getur leitt til skorpulifrar geta 

komið fram. Eftir því sem meira magn af áfengi er drukkið verður mun meiri skaði á 

líffærum þegar til lengri tíma er litið. Sjúkdómar í meltingarkerfinu eru nokkuð 

algengir þegar áfengisdrykkja er mikil. Áfengið ertir slímhúðina í maganum sem síðar 

getur leitt til bólgu, sára og blæðinga. Einnig getur það valdið krabbameini (Storie, 

2005). 

Óslitin áfengisdrykkja getur valdið skemmdum á taugakerfinu, sérstaklega heilanum. 

Breyting á persónuleika einstaklings, minni hans og námsgeta minnka. Langvarandi 

áfengisdrykkja hefur sjúkleg áhrif á taugakerfið hjá einstaklingum, meðal annars 

vegna lélegs næringarástands áfengissjúklingsins. Í miðtaugakerfinu getur átt sér 

stað rýrnun á heilaberki og í úttaugakerfinu getur orðið vart við bólgu sem leiðir af 

sér minnkandi kraft og tilfinningu í höndum og fótum (Kinney, 2008). Ekki er 

nauðsynlegt að drekka mikið magn áfengis því líkur hafa aukist á að smávægileg 

áfengisdrykkja skaði einnig heilann. Rannsókn var gerð á 15 heilbrigðum 

einstaklingum þar sem fylgst var með heilastarfssemi þeirra með litrófsgreiningu 

(spectroscopy) á meðan á neyslu áfengis stóð. Rannsóknin sýndi að efni sem verndar 

taugaenda í heilanum minnkaði á sama tíma og áfengismagn í blóði hækkaði. 

Hæfileiki heilans til að jafna sig og komast í sama horf eftir neyslu áfengis minnkaði, 

og töldu rannsakendur það geta verið eina af ástæðum þess að áfengissjúklingar 

yrðu fyrir heilaskemmdum (Bartch og fl., 2009). 

Wernicke-sjúkdómur er algengur hjá þeim sem drukkið hafa áfengi í mjög langan 

tíma. Hann kemur í kjölfar mikillar vannæringar sem á sér stað hjá einstaklingum 

sem hugsa um það eitt að drekka en sleppa því að borða jafnvel í langan tíma. Helstu 
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einkennin lýsa sér í truflun á augnhreyfingum, breyttu hugarástandi og breytingu á 

göngulagi og stöðu (Þórarinsson, Elías Ólafsson, Hannes Blöndal og Ólafur 

Kjartansson, 2011). Þessi sjúkdómur finnst oft ekki fyrr en hann er langt genginn og 

þá skiptir miklu að beita réttri meðferð annars getur hann leitt til dauða. Korsakoff-

heilkennið sem lýsir sér með erfiðleikum við að muna nýlega atburði, getur fylgt í 

kjölfar bráðs Wernicke-sjúkdóms (Björn Logi og fl., 2011). 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að „Wernicke-sjúkdómurinn“ kemur fram hjá langtíma 

áfengissjúklingum. Næringarskortur sem verður til vegna þess að þeir ná ekki að 

vinna viss lífsnauðsynleg næringarefni úr fæðunni sem þeir innibyrða. Það getur 

gerst vegna lélegs uppsogs í meltingarveginum og vegna þess að áfengisdrykkjunni 

fylgir oft uppköst og niðurgangur og þannig tapast næringarefnin úr líkamanum. 

Smá blæðingar sem verða í heila, bjúgmyndun og ýmislegt fleira sem á sér stað valda 

oft varanlegum skemmdum á taugavef. Helstu einkennin sem koma fram eru að 

einstaklingur verður ruglaður, athyglisskortur og minnisleysi verður áberandi og 

meðvitund getur minnkað. Sjúkleg einkenni koma í veg fyrir eðlilegar 

augnhreyfingar. Einkennilegt göngulag og óstöðugleiki koma fram, erfiðleikar við 

gang þó svo sjúklingurinn fái aðstoð, það að standa eða sitja verður jafnvel 

erfiðleikum háð (Björn Logi og fl., 2011). 

Lifrin er eitt mikilvægasta líffærið í mannslíkamanum og er mjög viðkvæm fyrir 

áhrifum áfengis. Það á við um alla drykkju hvort sem hún er mikil eða lítil. Áfengi 

uppsogast í maga og berst þaðan til lifrarinnar með blóðrásinni þar sem það brotnar 

niður. Fita safnast upp í lifrinni hjá nær öllum sem drekka of mikið áfengi sem síðar 

getur leitt til skorpulifrar, en oft er það afleiðing af lifrarbólgu. Vegna þess hve 

mikilvæg lifrin er getur skapast lífshættulegt ástand (Kinney, 2008). 

Rannsókn sem gerð var á nýgengi lifrafrumukrabbameins á árunum 1984 til 1998 á 

Íslandi og hinum Norðurlöndunum sýndi fram á að algengasti áhættuþátturinn var 

áfengismisnotkun eða 15,5%. Hópurinn sem var rannsakaður voru allir þeir sem 

greinst höfðu með þessa tegund krabbameins á því tímabili, bæði konur og karlar 

(Brynja Ragnarsdóttir, Jón G. Jónasson, Hrafn Tulinius og Sigurður Ólafsson, 2001). 
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Brisbólga getur verið lífshættulegur sjúkdómur vegna þess að brisið stjórnar 

sykurbúskap og insúlínframleiðslu líkamans. Langvinn áfengisdrykkja er önnur af 

algengustu orsökum brisbólgu (Ásgeir Thoroddsen og fl. 2004). Mikill sársauki fylgir 

brisbólgu en frumurnar í briskirtlinum virðast mjög berskjaldaðar fyrir áfengi. 

Krabbamein í brisi er þekkt af völdum ofneyslu áfengis en langvinn brisbólga sem 

áður hefur verið minnst á getur leitt til krabbameins (Doweiko, 2009). 

Þegar neysla áfengis er komin á það stig að vera ávanabindandi getur hún dregið úr 

hæfileikum karlmanna til að stunda kynlíf þar sem risvandamál gerir vart við sig. 

Ófrjósemi getur komið fram bæði hjá konum og körlum og vitað er að eiturefni í 

áfengi skaða eistu þannig að heilbrigðum sáðfrumum getur fækkað og þær hafa 

minni hreyfigetu. Mikil og langvinn drykkja getur einnig orsakað það að eistun 

skreppa saman, auk þess getur það haft áhrif á starfsemi hluta heilans sem stjórnar 

framleiðslu kynhormóna bæði hjá konum og körlum (Þorkell Jóhannesson, 1984). 

Áfengiseitrun er þegar ástand líkamans er að nálgast meðvitundarleysi eða mjög 

djúpan svefn vegna etanól- eitrunar í líkamanum. Einstaklingur vaknar ekki af slíkum 

svefni fyrr en þéttni etanóls minnkar aftur. Áfengisdauðanum fylgir hæg og 

óregluleg öndun, hjartslátturinn verður óeðlilega hægur, húðin föl, þvöl og köld. 

Uppköst geta líka komið þrátt fyrir skerta meðvitund. Þetta ástand manneskjunnar 

getur hreinlega endað með dauða vegna lélegrar öndunar og vegna köfnunar ef 

uppköst loka öndunarveginum. Þetta sjúklega ástand getur líka komið fram hjá fólki 

sem drekkur í hófi, jafnvel þegar það drekkur í fyrsta skipti (Storie, 2005). 

Hjarta og æðakerfið getur orðið fyrir alvarlegum skemmdum vegna þess að áfengi 

veldur fitusöfnun í hjartavöðvanum sjálfum, en það getur leitt til skyndidauða eða 

hjartsláttartruflana (Þorkell Jóhannesson, 1984). 

Lungun geta skaðast og öndunarerfiðleikar geta komið fram vegna ofneyslu áfengis, 

þá getur komið fram aukinn hraði á öndun vegna áhrifa áfengis á stöðvar í heilanum 

sem stjórna öndun. Sýkingar í lungum geta komið fram ef áfengissjúklingnum 

svelgist á eða kastar upp þannig að vökvi fari niður í lungun (Kinney, 2008). Bráð 

nýrnabilun getur verið af völdum of mikils áfengis, sem getur orsakað eitrun. Í 
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nýlegri umfjöllun um afleiðingar áfengismisnotkunar á nýrnastarfsemina kemur fram 

að hún getur truflað vökvajafnvægi í nýrunum. Einnig getur hún valdið bráðu 

pípudrepi sem er ein aðal orsök bráðrar nýrnabilunar en nýrun sjá um að útskilja 

fosfat úr blóðinu. Þegar kalk/fosfat búskapurinn ruglast verða kalkútfellingar sem 

geta farið í æðarnar og önnur líffæri (Kovac og Somanathan, 2006). 

Áfengisneysla á meðgöngu getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir fóstur í móðurkviði. 

Þegar móðir fæðir barn eftir meðgöngu þar sem hún hefur reglulega neytt áfengis 

getur barnið borið þess merki bæði í andlitsbyggingu og í öðrum líffærum (Þorkell 

Jóhannesson, 1984). Fóstrið getur orðið fyrir alvarlegum skaða ef mikils áfengis er 

neytt alla meðgönguna. „Fetal Alcohol Syndrom“ (FAS) er vel þekktur fósturskaði hjá 

áfengissjúkum mæðrum en hópur franskra vísindamanna gerði rannsókn og birti 

niðurstöður um það 1973. Nokkrum árum síðar komust sérfræðingar í 

lýtalækningum að sömu niðurstöðu, að skemmdir á byggingu heilans koma fram á 

fyrstu þremur mánuðum meðgöngu. Þessi börn hafa mjög sérstakt útlit sem kemur 

fram í vanskapnaði í andliti, þroskaskerðingu og vaxtarskerðingu (Alvarez, Balboa og 

Eduardo. 2006). 

Þó svo þetta sé tengt mikilli áfengisneyslu þá er það líka álitið að minni neysla á 

áfengi geti valdið skaða á fóstri sem getur komið fram í hegðunarvanda og 

vitsmunaskerðingu (Sólveig Jónsdóttir, 1999). Eftir þrjá fyrstu mánuði meðgöngu 

verður frekar vitsmunaskerðing og fylgir sá vandi barninu til lengri tíma. Börn sem 

verða fyrir fósturskaða bera ekki endilega ákveðin útlitseinkenni eða 

vaxtarskerðingu. Einkennin geta komið fram sem hegðunarvandamál, 

greindarskerðing, námserfiðleikar, málhelti, ofvirkni og jafnvel ófullkomnar 

fínhreyfingar þegar þau eldast (Sólveig Jónsdóttir, 1999). 

Andlegar afleiðingar 

Andleg og félagsleg einkenni haldast oft í hendur en andleg einkenni eru helst 

svefntruflanir, kvíði, reiði, ótti, depurð eða þunglyndi sem skapast vegna þeirra 

áhrifa sem áfengi hefur á boðefni heilans (Doweiko, 2009). Sektarkennd og skömm 

yfir hegðun sinni kemur fram eftir óstjórnlega áfengisdrykkju (mórall). Pirringur og 
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rifrildi við maka eða börn, reiði og ótti við að hafa ekki stjórn á lífi sínu. Drykkjan er 

réttlætt og afsakanir fundnar fyrir henni. Persónuleikabreyting á sér stað eftir 

langtíma drykkju, sjálfsvirðing minnkar og vanmáttur eykst (Óttar Guðmundsson, 

1992). 

Sumar tegundir geðsjúkdóma geta orsakað óhóflega drykkju, eins og kvíði og 

þunglyndi. Streita sem er einhvers konar viðbragð líkamans við auknu álagi er eitt af 

því sem getur ýtt undir þessar tilfinningar. Streituvaldur í umhverfinu virkar 

misjafnlega á einstaklinga, persónuleiki hvers og eins skiptir þar máli en sumir þurfa 

mjög lítið áreiti á meðan aðrir þola mun meira áreiti. Undirliggjandi geðsjúkdómur 

getur haft áhrif á það hvar streituþröskuldurinn liggur (Edwards, 1982). 

Konur virðast leita oftar en karlar til lækna til að fá lyf við þunglyndi og kvíða. Það 

veldur því að oft er erfitt að greina áfengissýki þar sem þær taka inn lyfin og drekka 

svo áfengi í laumi. Þær eiga einnig mjög auðvelt með að sannfæra sjálfa sig og aðra 

um að ekki sé um sjúklegt ástand sé að ræða (Óttar Guðmundsson, 1992; Blume, 

1998).  

Langvarandi notkun á áfengi hvetur ósjálfráða taugakerfið ómeðvitað, og kemur það 

oft á tíðum fram sem kvíði og depurð hjá áfengissjúklingnum. Þar með hefst hringrás 

sem verður til þess að sjúklingurinn finnur fyrir kvíða og depurð þegar víman rennur 

af honum og leitar þess vegna í áfengið til að deyfa þær tilfinningar. Flókið samspil 

kvíðaraskana og áfengismisnotkunar gerir læknum oft erfitt fyrir að gera greinarmun 

á almennri kvíðaröskun og kvíða sem fylgikvilla áfengissýki. Rannsóknir sýna fram á 

að 10-20% sjúklinga með kvíða- röskun viðurkenna að þeir misnoti áfengi og 10-40% 

áfengissjúklinga sem koma í meðferð segjast finna fyrir kvíða af einhverju leiti 

(Doweiko, 2009). 

Nýleg fræðigrein í tímaritinu Journal of Psychiatric Research segir að ýmsar 

rannsóknir hafi verið gerðar á sambandinu milli kvíðaröskunar eða panic disorder og 

áfengismisnotkunar en það hafi aldrei verið skoðað út frá marktæku samfélagslegu 

samhengi. Markmiðið var þess vegna að skoða þetta í samhengi út frá fullorðnum 

einstaklingum í samfélaginu. 43.000 manns tóku þátt í rannsókninni þar sem 
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einstaklingarnir voru skoðaðir út frá fjölskyldusögu, áfengisneyslu og kvíðaröskun 

sinni. Niðurstöðurnar sýndu að samband er á milli fjölskyldusögu, kvíðaröskunar og 

áfengismisnotkunar. Þetta mun vera fyrsta rannsóknin sem sýnir þessi 

fjölskyldutengsl á milli kvíðaröskunar og áfengismisnotkunar (Fyer, Galea, Goodwin, 

Keyes og Lipsitz, 2011). 

Fráhvarfseinkenni frá áfengi geta valdið kvíðaeinkennum, félagsfælni og víðáttufælni 

sem eru þau sömu og hjá almennum kvíðasjúklingi. Áfengissjúklingar reyna þá 

yfirleitt að lækna sig sjálfir með því að drekka, og hverfa einkennin þá um stund. 

Eftir nokkra vikna fráhald frá áfengi ættu þessi einkenni, það er kvíði og fælni að 

hverfa ef eingöngu er um fylgikvilla áfengisneyslunnar að ræða. Hins vegar ef um 

sjúkdóm eins og þunglyndi er að ræða þá hverfa einkennin ekki við það eitt að hætta 

að drekka (Doweiko, 2009). 

Vísbendingar eru um að samband sé á milli sjálfsvíga og áfengissýki en að minnsta 

kosti einn þriðji þeirra sem tekur líf sitt hefur glímt við áfengissýki. Það er útskýrt 

með því að depurð fylgi áfengissjúklingum og sjálfsvíg kemur oftast í kjölfar 

depurðar. Einkenni sem fylgja almennu þunglyndi eins og depurð, kvíði og 

sjálfsvígshugsanir geta komið fram hjá þeim áfengissjúka. Ef hann hættir notkun 

áfengis þá ættu einkennin að hverfa að miklu leyti, fáir einstaklingar sem 

raunverulega eru að kljást við sjúkdóminn „þunglyndi“ nota áfengi sem lækningu á 

honum (Doweiko, 2009). Ítarleg rannsókn var gerð með því að skoða einstaklinga 

sem voru 19 ára eða eldri á tímabilinu 1991-2009. Notast var við rafrænan 

gagnagrunn og var leitað eftir hvort einstaklingar hefðu reynt eða íhugað að taka líf 

sitt og einnig hvort þeir hefðu við áfengisvanda að glíma, ásamt fjölda annara 

spurninga um andlega heilsu og félagsleg stöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að þunglyndi er oft undanfari áfengisneyslu, en jafnframt getur áfengisdrykkja aukið 

þunglyndið. Misnotkun áfengis er stundum leið til að draga úr andlegu álagi. Það eru 

meiri líkur á að sjálfsvíg og áfengismisnotkun fylgist að þegar um sálræn veikindi er 

að ræða heldur en ef áfengisdrykkjan er tengd félagslegum vandkvæðum eins og 

fátækt. Sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir fylgja oft flóknu samspili félagslegra, 
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sálfræðilegra og líffræðilegra þátta og hafa þeir áhrif hver á annan. Ef áfengi er 

notað til að losna undan álagi er meiri hætta á sjálfsvígum (Dominici og fl., 2010). 

Einstaklingur sem á erfitt með að sofa á það til að grípa til áfengis vegna þeirra 

slævandi áhrifa sem það hefur. Ef svefnvandamál er til staðar hefur áfengi neikvæð 

áhrif og truflar svokallaðan draumsvefn. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á svefni 

einstaklinga, bæði áfengissjúkra og annara sýna að ofneysla áfengis truflar svefn. 

Áfengissjúklingar hafa greint frá því að þeim gangi illa að sofna og þegar þeir sofni 

nái þeir ekki að hvílast, heldur rumski við minnstu truflun. Orsökin getur verið sú að 

áfengið hefur þann eiginleika að trufla framleiðslu melatónín í heilanum en það er 

hormón sem hefur áhrif á svefn einstaklinga (Doweiko, 2009). 

Félagslegar afleiðingar 

Félagsleg einkenni hjá áfengissjúkum eru brestir í samskiptum við fjölskyldu og vini, 

vinnutap, einangrun og jafnvel útilokun frá nánasta samfélagi. Þetta sjúklega ástand 

getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir áfengissjúklinginn og fjölskyldu hans 

(Kinney, 2008). 

Áfengissjúklingurinn á erfitt með að inna af hendi þau verkefni sem ætlast er til að 

hann geri í samfélaginu, hann getur átt erfitt með að mæta í vinnu og lendir þess 

vegna í fjárhagserfiðleikum og þar með getur viðkomandi ekki staðið við 

skuldbindingar sínar. Fjölskyldumeðlimir verða fyrir áhrifum neyslunnar á ýmsan 

hátt, meðal annars þegar ekki er hægt að borga af húsnæðislánum eða húsaleigu. 

Það veldur oft á tíðum flutningi úr hverfinu þar sem börnin ganga í skóla (Edwards 

1982). 

Þó svo áfengissjúklingurinn sói fjármunum í neyslu virðist það oft vera atvinnan sem 

er það síðasta sem hann missir tök á. Þess vegna notar hann það sem tákn um að 

ekkert vandamál sé til staðar þar sem launin skila sér til heimilisins og vel sé hugsað 

um fjölskylduna. Samt sem áður er það algengt að áfengissjúklingar missi úr vinnu 

vegna þess að þeir eru ölvaðir og óvinnufærir, eða vegna sjúkdóma og veikinda sem 

fylgja áfengisneyslunni (Kinney, 2008). 
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Alls konar slys geta átt sér stað þegar einstaklingar eru undir áhrifum áfengis og við 

það getur efnahagsleg afkoma þeirra breyst. Áfengi getur orsakað dauðaslys hjá 

bæði áfengissjúkum og þeim sem nota það lítið. Það getur komið til vegna þess að 

þegar einstaklingur neytir áfengis í miklu mæli jafnvel í fyrsta skipti sem viðkomandi 

drekkur þá getur hann orðið fyrir áfengiseitrun. Einstaklingur getur misst meðvitund 

og farið í öndunarstopp sem leiðir til dauða eða kafnað í eigin uppköstum. Þetta 

getur einnig gerst ef tekin eru inn lyf eins og við þunglyndi eða kvíðasjúkdómum og 

áfengi drukkið samhliða því (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Bílslys og mótorhjólaslys, oft á tíðum banaslys er í mörgum tilfellum hægt að rekja til 

áfengisneyslu hvort heldur ofneyslu eða félagslegrar neyslu. Flest slys vegna 

áfengisneyslu eru bílslys, en þau valda ekki alltaf dauða heldur líka miklum áverkum 

sem geta valdið lömun og fleiri líkamlegum og andlegum skaða fyrir lífstíð. 

Drukknanir, eldsvoðar og morð eru einnig oft á tíðum afleiðingar áfengisneyslu. Það 

eru ekki bara þeir drukknu sem lenda í slysunum heldur eru afleiðingarnar oft á 

tíðum þær að almennir vegfarendur sem verða á vegi þeirra slasast eða jafnvel látast 

(Nolen-Hoeksema, 2007).  

Samfélagsleg áhrif  

Nýleg gögn um dauðsföll í Norður-Evrópu sem rekja má til áfengisneyslu sýna fram á 

að þau séu 6,3% af heildinni, en þar er hlutur karla miklu hærri en kvenna. Skaðleg 

áhrif af völdum áfengis virðast vera meiri þar sem fátækt og vannæring eru til staðar 

(Lýðheilsustöð, 2008). Það eru ekki eingöngu þeir sem eru áfengissjúkir sem látast 

vegna áfengisneyslu heldur líka hinir sem nota áfengi sér til yndisauka. Rekja má 

dauðsföll flestra sem láta lífið fyrir 25 ára aldur til áfengisneyslu á einhvern hátt. 

Kostnaður sem samfélagið þarf að bera vegna slysa, dauðsfalla eða annara áfalla 

vegna áfengisneyslu er gífurlega hár. Felst hann meðal annars í löggæslu, læknis- og 

sjúkrahúsþjónustu og kostnaði við endurhæfingu eftir slys (Ársrit SÁÁ, 2010). 

Í rannsókn sem Ari Matthíasson gerði um kostnað íslenska þjóðfélagsins kemur fram 

að rúmlega 22% þeirra einstaklinga sem komu í meðferð á sjúkrahúsið Vog árið 2008 

voru á örorkubótum, óvirkir á vinnumarkaði og lentu oft upp á kant við lögin. Heilsa 
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þeirra var verri og höfðu um 19% þeirra þurft á sjúkrahúsþjónustu að halda á meðan 

meðaltal innlagna almennt hjá Íslendingum var 9,75%. Mestur kostnaður íslenska 

ríkisins vegna áfengis- og vímuefaneyslu er vegna ótímabærra dauðsfalla og minni 

framleiðni. Niðurstaða rannsóknar Ara er sú að þjóðfélagsleg byrði af áfengis og 

vímuefnaneyslu er svipuð og erlendar rannsóknir sýna fram á (Ari Matthíasson, 

2010). 

Fjölskyldur þeirra sem misnota áfengi eru oft undirlagðar af átökum, 

samskiptavandamálum og ósamræmi foreldra í skilaboðum til barna sinna. Einnig er 

oft um bæði líkamlegt og andlegt ofbeldi að ræða (Begun, 2004). 

 

4 Fjölskyldan og meðvirkni 

Einstaklingar sem eiga við áfengisvanda að stríða eiga flestir aðstandendur þó 

fjölskyldan sé ekki endilega lengur til staðar (Edwards, 1982). Í næsta kafla verður 

fjallað um hvað er fjölskylda, meðvirkni og áhrif áfengissýkinnar á fjölskylduna og 

aðra aðstandendur. Sérstaklega eru skoðuð áhrifin á maka og börn í áfengissjúkum 

fjölskyldum. 

Fjölskyldan er sú stofnun sem í efnahagslegum, lagalegum og siðferðilegum skilningi 

verndar og það er til hennar sem er leitað þegar erfiðleikar steðja að og þegar 

áföngum er náð. Í fjölskyldunni eru einstaklingar sem eru saman á mjög mikilvægum 

tímum í lífi þeirra. Fjölskyldumeðlimir eru bundnir hver öðrum félagslega, 

sálfræðilega og líffræðilega, fjölskyldur eru burðarás hvers samfélags (Ranganathan, 

2004; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þó nokkrar skilgreiningar hafa komið fram um fjölskyldu en ein af þeim er: 

,,Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir hvorum öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri 

hollustu." (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls.140). 
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Á áttunda áratugnum bentu fræðimenn á að aðstandendur áfengissjúklingsins færu 

ekki varhluta af því ástandi sem hann skapar í umhverfi sínu. En þeir upplifa 

tilfinningasveiflur án þess að gera sér endilega grein fyrir því að það tengis drykkju 

áfengissjúklingsins. Stundum er hægt að líkja samskiptum áfengissjúklingsins við 

fjölskyldu, vini, nágranna og vinnufélaga við leikrit. Aðstandendur og sjúklingurinn 

tengjast tilfinningaböndum sem verða til þess að sjúklingnum er gert kleift að stunda 

drykkjuna. Fjölskyldan tekur þátt í feluleik þar sem þau láta eins og ekkert sé að, og 

fjölskyldan verður meðvirk (Kinney, 2008). 

Orðið meðvirkni var fyrst notað um aðstandendur áfengissjúklinga en í dag er 

skilgreining á meðvirkni víðtækari. „Meðvirk er sú mannvera sem hefur látið hegðun 

annarrar manneskju hafa áhrif á sig og er jafnframt heltekin af því að stjórna hegðun 

hennar“ (Beattie, 1987/1993, bls.36). 

Fleiri skilgreiningar eru til á hugtakinu meðvirkni eins og að ástandið einkennist af 

því að einstaklingur verður gagntekin tilfinningalega, félagslega, og stundum 

líkamlega á hegðun annarrar manneskju. Það getur á endanum orðið að 

þráhyggjuhegðun sem leiðir af sér sjúklegt ástand sem hefur síðan áhrif á önnur 

mannleg samskipti einstaklingsins. Hæfileikinn til að uppfylla eigin grunnþarfir hjá 

aðstandanum sjálfum hverfur. Árið 2003 kom fram sú skýring á meðvirkni að með 

því að stjórna tilfinningum og hegðun einstaklings fái aðstandandinn trú á sjálfum 

sér og aukið sjálfstraust. Á sama tíma valdi það alvarlegum áhrifum og skaða fyrir 

samband þeirra, en aðstandandinn verður á einhvern hátt tilfinningalega háður 

áfengissjúklingnum (Doweiko, 2009). 

Gagnrýni hefur komið fram á meðvirkni hugtakið, meðal annars að aðstandandinn 

hafi afsökun fyrir því hvernig hann kemur fram í samskiptum við aðra einstaklinga 

eins og til dæmis með stjórnsemi og tilætlunarsemi af öðrum. Einnig að einkenni 

meðvirkninnar séu svo almenn að ekki sé hægt að tengja þau eingöngu við 

áfengissýkina. Það sama má segja þegar aðstandendur eru sagðir meðvirkir þá er 

verið að taka ábyrgð áfengissjúklings á hegðun sinni frá honum. Margir telja að 

meðvirkni sé huglægt vandamál þar sem það er ekki skilgreindur sjúkdómur en það 
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hefur verið rökstutt með þeirri staðreynd að rannsóknir á meðvirkni hafi allar horfið 

og ekki verið samþykktar (Doweiko, 2009; Sher, 1997). 

Í flestum tilfellum þar sem drykkjuvandamál einstaklinga er til staðar hefur það áhrif 

á fjölskylduna en áfengissjúkur einstaklingur getur verið í stöðugri tilfinningasveiflu. 

Þessar tilfinningar eru til dæmis reiði og gremja, sektarkennd, skömm, sárindi og 

vanmáttarkennd (Edwards, 1982). Maki og börn eru dregin inn í tilveru þess sjúka og 

jafnvel foreldrar, systkini og aðrir nánir aðstandendur. Áfengissjúklingurinn gerir 

miklar kröfur til fjölskyldunnar, stöðug gagnrýni á einstaklinga innan hennar sem 

veldur því að sumir fjölskyldumeðlimir eru óöruggir með sig og sjálfsmyndin 

neikvæð. Líðan fjölskyldunnar getur einkennst af óuppgerðum tilfinningum vegna 

fyrri samskipta við þann sjúka, þetta þarf þó ekki að eiga við alla aðstandendur 

(Edwards, 1982; Ranganathan, 2004). 

Fjölskyldusjúkdómalíkanið horfir til þess að áfengissýki sé fjölskyldusjúkdómur þar 

sem allir í fjölskyldunni eru uppteknir af því að fylgjast með neyslu sjúklingsins 

(Dodgen og Shea, 2000). Fjölskyldan er kerfi sem verður fyrir bilun þegar hegðun 

einstaklings sem er áfengissjúkur hefur áhrif á alla einstaklinga fjölskyldunnar. 

Fjölskyldusjúkdómalíkanið gefur til kynna að sjúkdómur eins og áfengissýki hafi áhrif 

á alla fjölskylduna en ekki bara áfengissjúklinginn. Sjúkdómurinn kemur fram í 

meðlimum fjölskyldunnar sem lágt sjálfsmat, kvíði og meðvirkni, en samkvæmt því 

er meðvirkni sjúkdómur samhliða áfengissýkinni. Birtingarform meðvirkninnar í 

nánustu aðstandendum er til dæmis stjórnsemi, tilfinningafælni og 

fullkomnunaráráttu þar sem einstaklingar festast í því fari að styðja við drykkju 

áfengissjúklingsins (Begun, 2004). 

Þegar atferlislíkaninu er beitt eru samskipti á milli einstaklinga skoðuð. Stundum 

lítur fjölskyldan á neysluna með jákvæðu hugarfari þar sem áfengissjúklingurinn 

verður opnari gagnvart tilfinningum og tjáir sig frekar. Einstaklingur sem á erfitt með 

að tjá tilfinningar eins og væntumþykju og ást fer allt í einu að tjá sig um það þegar 

hann hefur drukkið áfengi. Annað líkan er fjölskylduformgerðarlíkanið og er það 

notað í meðferðarvinnu þar sem hlutverk einstaklinga innan fjölskyldunnar er 
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skoðað. Þegar ójafnvægi verður á hlutverkum er oft erfitt að snúa því við, þar sem 

einstaklingar þekkja ekki annað og halda fast í sín hlutverk (Dodgen og Shea, 2000). 

Kenningar sem snúa að fjölskyldum áfengissjúkra hafa bæði veikleika og styrkleika. 

Veikleikarnir felast í því að þegar unnið er með fjölskylduna alla geta komið upp 

erfiðar aðstæður ef fleiri einstaklingar eiga við áfengissýki eða geðsjúkdóm að stríða. 

Flóknar aðstæður geta skapast þegar unnið er með alla úr fjölskyldunni í einu og 

erfitt að uppfylla þarfir hvers og eins. Styrkleikarnir eru meðal annars fólgnir í að 

athyglin beinist að vandamálinu sem hrjáir alla fjölskylduna, ef fjölskyldan sýnir 

áfengissjúklingnum stuðning eru meiri líkur á góðum árangri hjá honum (Dodgen og 

Shea, 2000). 

Miklar tilfinningasveiflur eiga sér stað hjá áfengissjúklingnum, allt frá miklum 

kærleika yfir í ofbeldiskennd samskipti. Maki og börn sjúklingsins læra fljótt að 

hegða sér eftir skapsveiflum hans, taka afleiðingum og halda í vonina um að síðar 

muni allt lagast (Beattie, 1987/1993). 

Makar áfengissjúklinga 

Samkvæmt tölum frá SÁÁ sést að karlar eru í meirihluta þeirra sem sækja meðferð 

vegna áfengisneyslu (Ársrit SÁÁ, 2010). Þess vegna verður umræðan um maka 

áfengissjúkra oftar um eiginkonur þeirra, en það eru líka til eiginmenn áfengissjúkra 

kvenna (Edwards, 1982). Algengt er að þeir sem leita eftir aðstoð vegna áfengissýki 

séu jafnframt að glíma við hjónabandsvandamál og pör sem leita til 

hjónabandsráðgjafa séu að glíma við áfengisvandamál. Áfengissýki hjá öðrum 

hvorum makanum veldur oft auknum deilum, nöldri, kynlífsvanda hjá pörum og 

meiri líkur eru á heimilisofbeldi (Begun, 2004). 

Óbirt MA rannsókn Jónu Margrétar Ólafsdóttur þar sem hún tók viðtöl við maka 

áfengissjúklinga, fimm konur og fimm karla, kom fram að allir viðmælendurnir voru 

sammála um að áfengisneysla maka þeirra hefði haft félagsleg, andleg og líkamleg 

áhrif á fjölskyldurnar. Flest upplifðu þau að hegðun þeirra væri miðuð við að gera 

þeim sjúka til geðs, einnig hafði samband þeirra við stórfjölskyldu minnkað og 

fjárhagserfiðleikar gerðu vart við sig (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2010). Nýlega var 
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gerð rannsókn á 15 gagnkynhneigðum hjónum þar sem karlinn átti við áfengisvanda 

að stríða og 15 öðrum hjónum þar sem ekki var áfengisvandamál til staðar. 

Rannsakendur bentu á að tengsl séu á milli áfengisvanda og óánægju í hjónabandi, 

en áfengisvandanum fylgja oft vandmál sem auka álagið á hjónin vegna atvinnu, 

fjárhagserfiðleika og jafnvel heimilisofbeldis. Það kom líka í ljós að pörin sem bjuggu 

við áfengisvanda höfðu ólíkar hugmyndir um tilfinningar gagnvart maka. Þrátt fyrir 

ýmsa annmarka á rannsókninni þá sýndi hún fram á að eiginkonur áfengissjúklinga 

virtust glíma við svipuð vandamál og áfengissjúkir menn þeirra (Blairy, Counerotte 

og Dethier, 2011). 

Börn áfengissjúklinga 

Þegar börn alast upp á heimili þar sem annað eða bæði foreldrar eru áfengissjúkir 

lærir það fljótt að það á ekki að tala um það sem gerist innan veggja heimilisins. Þar 

með er komið í veg fyrir að það nái að þroska hjá sér traust og tilfinningar, og það 

lærir ekki að tjá tilfinningar. Áfengissjúklingurinn man oft ekkert eftir því hvað gekk á 

þegar hann var drukkinn, og hann afneitar þeim veruleika sem barnið upplifði. Þess 

vegna læra börnin að láta sem ekkert hafi gerst, og aðlaga sig að veruleika þess 

fullorðna og byrgja tilfinningarnar inni. Þó nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

börn áfengissjúklinga þjást af kvíða og þunglyndi, en erfitt er að tengja það eingöngu 

við áfengissýkina heldur geta aðrir þættir eins og arfgengir geðsjúkdómar verið 

orsökin (Árni Þór Hilmarsson, 1995; Sher, 1997). 

Þegar börn áfengissjúkra verða fullorðin koma oft fram einkenni sem eru afleiðingar 

þess að alast upp í sjúklegu umhverfi áfengissýkinnar. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að unglingar sem ólust upp á heimilum þar sem sjúkleg áfengisdrykkja átti sér 

stað áttu við ýmis vandamál að stríða. Meðal annars áttu þau í erfiðleikum með að 

mynda náin tengsl, klára verkefni sem þau byrjuðu á, slaka á og skemmta sér og þau 

voru óörugg með sig. Hins vegar voru þessi vandamál ekki til staðar hjá þeim sem 

bjuggu á heimilum þar sem ekki var óhófleg áfengisdrykkja. Rannsakendur gátu þó 

ekki greint nákvæmlega hvort það kom til af félagslegum ástæðum eða vegna erfða 

(Doweiko, 2009, Sher, 1997). 
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Rannsóknir hafa verið gerðar annars vegar af sérfræðingum sem starfa við 

fíknráðgjöf, geðlæknum og sálfræðingum sem fá sjúklinga í viðtöl, og hafa þeir lýst 

börnum áfengissjúkra sem fórnalömbum fjölskyldna í upplausn. Þar séu 

ófullnægjandi uppeldisaðstæður og óeðlilegt samband milli foreldra og barna. Hins 

vegar hefur samfélag fræðimanna leitast við að skilja orsök áfengisvandans og bent 

á að börn áfengissjúklinga séu í mun meiri hættu en önnur börn á að verða 

áfengissjúklingar sjálf vegna afleiðinga umhverfis og erfða. Þessir hópar rannsakanda 

hafa ekki komist að sömu niðurstöðum, þrátt fyrir sameiginlegan áhuga á 

rannsóknarefninu sem eru börn áfengissjúkra en frá þeim hafa komið tveir grunnar 

af þekkingu. Börn áfengissjúklinga virðast vera í meiri hættu á fá ýmsa geðræna 

kvilla bæði í æsku og á fullorðinsárum frekar en önnur börn einnig eru þau oft 

hvatvís og fljótfær. Áhrifamesta uppgötvunin sem samfélag fræðimanna hefur 

komið fram með er sú að það er mjög erfitt að alhæfa um öll börn áfengissjúkra. 

Einnig að hópur áfengissjúkra er ekki einsleitur hópur og samhliða sjúkdómnum 

getur verið um aðra geðsjúkdóma að ræða (Sher, 1997). 

Gagnrýni hefur komið fram á að greina fullorðin börn áfengissjúklinga sem sérstakan 

hóp. Ekki hefur tekist að færa sönnur á það að alast upp á heimili þar sem annað eða 

bæði foreldrar eru áfengissjúklingar sé orsök andfélagslegrar hegðunar. 

Einstaklingar hafa lifað af í gegn um kynslóðir við alls konar erfiðar aðstæður á 

þrautseigju, sem gæti verið komin til vegna gena sem tengjast myndun 

taugaboðefnis sem kallast seratonin og hefur áhrif á geðlag einstaklinga. Velt er upp 

þeirri spurningu hvort persónuleg einkenni sem endurspegla hversdagslegan vanda 

séu túlkuð sem geðræn vandamál (Doweiko, 2009). 

Á Íslandi eru í boði ýmiskonar meðferðarúrræði fyrir áfengissjúklinga og 

aðstandendur þeirra. Einstaklingur sem glímir við áfengissýki getur nýtt sér aðstoð 

bæði hjá hinu opinbera og einkareknum meðferðarstofnunum og á það sama við um 

aðstandendur hans. 
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5 Leið til bata, meðferðarúræði á Íslandi  

Í þessum kafla verður fjallað um algengustu úrræðin sem áfengis- og vímuefnafíklar 

á Íslandi og fjölskyldur þeirra nýta sér til að öðlast bata bæði fyrir sjúklinginn, maka 

hans og börn. Einnig hvernig félagsráðgjafi getur komið að þeirri vinnu. 

Batalíkan Gorski er byggt á sjúkdómakenningum sem segir að nauðsynlegt sé að 

meðhöndla sjúkdóminn. Líkamleg, sálræn og félagsleg hegðunareinkenni þarf að 

meðhöndla og í framhaldi af því þarf heildræna meðferð. Fyrst og fremst þarf að 

fræða sjúklinginn um hvað batinn fjallar og hvernig hægt er að viðhalda honum. 

Þannig getur einstaklingurinn átt gott líf í bata (Gorski og Miller,1986). 

Bataferlið skiptist í sex stig: 

1. Viðurkenning. Þá dregur sjúklingurinn loks úr afneitun sem fram að þessu 

hefur komið í veg fyrir að hann horfist í augu við afleiðingar ofdrykkjunnar. 

2. Jafnvægi náð. Sjúklingurinn vinnur bug á fráhvörfum og nær að einhverju leiti 

jafnvægi í líkama sínum. 

3. Frumbati. Sjúklingurinn lærir að komast af án vímugjafa, sættir sig við að um 

sjúkdóm sé að ræða. Tekst á við daglegt amstur án þess að nota áfengi. 

4. Bati og jafnvægi kemst á lífsvenjur. Þegar sjúklingurinn hefur verið án 

vímugjafa í 4-9 mánuði verða helstu breytingar á venjum hans. Sjúklingurinn 

fer að takast á við það sem miður fór á meðan drykkjunni stóð. Eðlileg 

samskipti við fjölskyldu og fjárhagslegt öryggi vex. 

5. Síðbati og persónuþroski. Einstaklingurinn áttar sig á því að það er ýmislegt í 

fari hans sem þarf að breyta eins og viðhorf og hegðun. Óheiðarleiki hverfur, 

samskipti við fjölskyldu lagast, tilfinningar eins og ást og trú á sjálfan sig gera 

vart við sig. 

6. Vöxtur og þroski. Einstaklingurinn er áfram í bata og þroskast áfram. Hann 

tekst á við breytingar á árangursríkan þátt (Gorski og Miller, 1982). 

Í upphafi meðferðarinnar er nauðsynlegt að koma sjúklingnum í góða umönnun til 

að auðveldara verði að ná fram markmiðum hennar. Endurmeta þarf síðar 
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staðsetninguna þegar árangurinn kemur í ljós, hvort hún er að bæta ástand 

sjúklingsins eða hvort ástandið fer versnandi (Gorski, 1992). 

Prochaska og Norcross byggja sitt líkan á þeim breytingum sem eiga sér stað í 

batanum. Hvetja þarf sjúklinginn til að breyta hegðun sinni og viðhorfum til þess 

sem er skaðlegt fyrir hann (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). 

Sjálfshjálparsamtök, AA og Al-anon 

Miklar breytingar urðu á viðhorfi til meðferðar á áfengissjúkum í Minnesota í 

Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Geðlæknar þróuðu áfengismeðferð sem var 

byggð á samvinnu félagsráðgjafa, heilbrigðisstarfsmanna og AA (Alcohol 

Anonymous) Tekið var á vandanum í heild og lögum breytt sem gerðu sjúklingum 

mögulegt að fara í meðferð á kostnað tryggingafélaga sinna. Þetta varð til þess að 

næstu áratugina varð mikil bylting á viðhorfum fólks til áfengissjúkra og 

áfengismeðferðar (Ársrit SÁÁ, 2010). Samkvæmt AA-samtökunum (Alkoholics 

Anonymous) er aðeins ein leið fyrir þann áfengissjúka til að komast í bata en það er 

að leggja algjörlega frá sér áfengið og taka aldrei aftur fyrsta glasið (AA bókin, 2006). 

AA-samtökin eru samtök þar sem konur og karlar koma saman með það eitt að 

markmiði, að halda sig frá neyslu áfengis og annarra vímuefna (AA, e.d.-a). Samtökin 

bjóða upp á fundi á nokkrum stöðum í Reykjavík og út um allt land, einnig er boðið 

upp á opna fundi fyrir áfengissjúklinga og aðstandendur þeirra (AA, e.d.-b).  

William Silkworth var einn af hugmyndasmiðum AA-samtakanna en í 

hugmyndafræði AA samtakanna eru settar fram leiðir sem ætlaðar eru til að hætta 

alfarið notkun áfengis (Óttar Guðmundsson, 1992). Ekki eru þó allir sammála því, en 

í grein sem birtist í Tímariti Sálfræðingafélagsins 1992 kemur fram að áfengisfíkill 

geti snúið til hófdrykkju. Miða skuli við á hvaða stigi fíknin er, og hvernig hún skuli 

meðhöndluð (Oddi Erlingsson, 1992). 

Á síðustu áratugum var farið að huga að afleiðingunum sem áfengisdrykkjan hefur á 

aðstandendur áfengissjúklingsins (Óttar Guðmundsson, 1992). Boðið er upp á 

aðstoð fyrir aðstandendur í Al-anon samtökunum sem byggð eru á hugmyndafræði 
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AA- samtakanna, en þau eru ætluð aðstandendum sem orðið hafa fyrir áhrifum af 

drykkju fjölskyldumeðlima eða vina. Al- Anon fjölskyldudeild eru félagsskapur þar 

sem aðstandendur áfengis og vímuefnasjúklinga koma saman og deila reynslu sinni. 

Þannig geta þeir sótt styrk til að takast á við og vinna úr tilfinningum sínum, en það 

hefur verið bent á að aðstandandinn er ekki síður veikur en áfengissjúklingurinn 

sjálfur (Al-Anon, e.d.) 

Aðstandandinn getur ekki ákveðið hvort áfengissjúklingurinn fer í meðferð, en hann 

getur leitað eftir aðstoð fyrir sjálfan sig (AA-bókin, 2006). Fyrir hvern einstakling sem 

er áfengissjúkur eru um það bil þrír til fjórir einstaklingar sem þjást með honum. Oft 

upplifa þeir skömm vegna þess og því er farið út í að fela ástandið á heimilinu. 

Aðstandendur hvort sem það eru maki eða börn reyna allt sem þeir geta til að 

lagfæra ástandið, og finnst þeim hafa mistekist þegar ekkert breytist (SÁÁ, e.d.-a). 

Það er ekki fyrr en sjúki einstaklingurinn ákveður sjálfur að leita sér aðstoðar að 

eitthvað kemur til með að breytast. SÁÁ býður upp á fjölskylduhjálp hvort sem 

áfengissjúklingurinn fer í meðferð eða er virkur í neyslu sinni. Reynslan hefur sýnt að 

aðstandendur þurfa jafnmikið á hjálp að halda til að geta gert breytingar á eigin lífi, 

finna aftur taktinn að eðlilegu fjölskyldulífi ( SÁÁ, e.d.-a). 

Á Íslandi er boðið upp á ýmsar aðferðir til að hjálpa áfengissjúklingum að komast í 

bata. Það eru meðal annars sjúkrahús, dagdeildir og göngudeildir (Ársrit SÁÁ, 2010). 

Sjúkrahúsið Vogur 

Umfangsmesta meðferðarstofnunin á Íslandi er Sjúkrahúsið Vogur sem rekið er af 

Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann. Þar koma til meðferðar 

flest allir vímuefnasjúklingar sem leita eftir því að losna út úr áfengis og 

vímuefnaneyslu. Margs konar úrræði eru í boði þegar dvöl á sjúkrahúsinu er lokið. 

Hlutfall þeirra sem komu á Vog árið 2009 og hafa einungis áfengisvandamál er 

tæplega 40% (Ársrit SÁÁ, 2010). Þegar meðferð á Vogi er lokið eru í boði fimm leiðir 

til áframhaldandi meðferðar. Í fyrsta lagi að sjúklingurinn fari heim til sín og sæki 

eftir þörfum óskipulegan stuðning frá göngudeild. Í öðru lagi geta þeir sem náð hafa 

25 ára aldri og búa á höfuðborgarsvæðinu sótt göngudeildarmeðferð nokkur kvöld í 
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viku í fjórar vikur. Eftir það er í boði að koma einu sinni í viku í þrjá mánuði ef 

aðstæður sjúklingsins leyfa það. Þriðji möguleikinn er að sjúklingur fari strax í fjögura 

vikna framhaldsmeðferð á Vík eða Staðarfell og stundi svo göngudeild í tvo til þrjá 

mánuði eftir það. Fjórði og fimmti möguleikinn snýr að sjúklingum sem eiga fleiri 

meðferðir að baki en þeir geta sótt sérstaka meðferð í fjórar vikur og sótt svo 

stuðning á göngudeild í eitt ár (SÁÁ, e.d.-b). 

Von 

Göngudeild SÁÁ sem nefnist Von er til húsa í Efstaleiti. Þar fer fram yfirgripsmikil 

göngudeildarþjónusta fyrir vímuefnasjúka og fjölskyldur þeirra. Þar fer einnig fram 

eftirfylgni eftir meðferð á Staðarfelli og Vík (Ársrit SÁÁ, 2010). 

Fyrr á árum var það álitið vandamál karla að eiga við áfengisvandamál að stríða enda 

ekki konu sæmandi að drekka áfengi á almannafæri, en á seinustu árum hefur 

þróunin verið sú að konur eru meira áberandi en áður á þeim stöðum þar sem 

áfengir drykkir eru seldir (Doweiko, 2009; Stobbard, 1982/1988). 

Meðferð fyrir konur 

Þar sem fordómar gagnvart áfengissýki eru við lýði hefur fylgt því mikil skömm að 

viðurkenna það að vera háður áfengi, en það hefur komið í veg fyrir að konur leiti 

sér hjálpar (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Síðustu áratugi 

hafa konur í auknum mæli farið út á vinnumarkaðinn í krefjandi störf auk þess að 

vera mæður, eiginkonur og húsmæður en það getur orsakað streitu sem leiðir síðan 

til þess að áfengi er notað til að slaka á (Stobbard, 1982/1988). 

Á árunum 1977-2009 höfðu 20.579 einstaklingar sótt meðferð hjá SÁÁ þar af voru 

konur 5.903 en karlar 14.776 (Ársrit SÁÁ, 2010). Lítill stuðningur heima fyrir kemur 

oft í veg fyrir að konur vilji fara í meðferð við áfengissýki. Úrræði til meðferðar voru 

eingöngu miðuð við karla áður fyrr. Konur treystu illa körlum og vildu ekki fara í 

meðferð þar sem starfsmennirnir voru jafnvel allir karlkyns og þær eiga stundum 

erfitt með að fara burt af heimilum sínum og skilja jafnvel börn eftir heima. Árið 

1995 var farið að huga að sérstakri kvennameðferð sem fólst í því að hægt var að 
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koma á dagdeild sem starfrækt er á göngudeild SÁÁ. Þar geta þær byggt upp 

sjálfstraust og sjálfsmynd og rofið félagslega einangrun, einnig geta konur farið í 

meðferð á Sjúkrahúsið Vog og framhaldsmeðferð í Vík þar sem eingöngu eru konur. 

Innlagnir kvenna í áfengis og vímuefnameðferð hafa farið vaxandi á síðastliðnum 

árum og hefur breytt aðgengi og aukinn skilningur í þjóðfélaginu orðið til þess að 

þær leita eftir aðstoð (Ársrit SÁÁ, 2010; Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001). 

Það er flest sem bendir til þess að meðferðarúrræði sem eru sérstaklega ætluð 

konum skili betri árangri. Það dragi frekar úr hættu á því að þær falli eftir 

meðferðina heldur en meðferð þar sem konur eru með körlum. Ýmis vandamál 

koma upp hjá konum þegar kemur að því að fara í meðferð vegna áfengissýki eins og 

það að yfirgefa heimili og börn. Það getur aftrað því að þær fari í meðferð (Stobbard, 

1982/1988). 

Í lokaverkefni til BS prófs í hjúkrunarfræði gerðu Heiða Björk Birkisdóttir og Heiða 

Lind Baldvinsdóttir rannsókn þar sem kemur í ljós að sérstök kvennameðferð hentar 

konum mjög vel. Þær tóku viðtal við tíu konur sem höfðu nýtt sér þann möguleika að 

fara í kvennameðferð hjá SÁÁ vegna áfengissýki eða annarra fíknisjúkdóma. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að þær höfðu notað áfengi til að deyfa sársauka 

og tilfinningar sem erfitt var að lifa með og mikla andlega vanlíðan. Konurnar þurftu 

að takast á við þá sektarkennd og skömm sem fylgir drykkjunni. Þeim fannst kostur 

að ráðgjafi í kvennameðferð væri kona en það var ekki alltaf hægt að koma því við. 

Eftir þessa sérstöku kvennameðferð við áfengissýki eignuðust þær nýtt líf með 

ástvinum sínum og sáu fram á bjartari daga (Heiða Björk Birkisdóttir og Heiða Lind 

Baldvinsdóttir, 2009). 

Geðdeild Landspítala Háskólasjúkrahúss- Fjölkvilladeild 

Göngudeild 32E fyrir fíknisjúklinga er rekin á Landspítala Háskólasjúkrahúsi en þar er 

tekið við sjúklingum sem vísað er frá bráðamóttöku geðdeildarinnar og öðrum 

heilbrigðisstofnunum. Þar fer greining fram og er meðferð ákveðin í framhaldi af því 

í samvinnu við sjúklinginn. Fráhvarfsmeðferð, einstaklingsviðtöl og hópmeðferð eru í 
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boði, einnig ráðgjöf um aðrar mögulegar leiðir fyrir sjúklinginn (Landspítali 

Háskólasjúkrahús, e.d.-a). Deild 33A er móttökudeild fíknimeðferðar, þar er sinnt 

sólarhringþjónustu og sjúklingar leggjast inn. „Deildin er sérhæfð til að meðhöndla 

alvarlegan og flókinn vanda þar sem fara saman geðræn einkenni, fráhvarfseinkenni 

og/eða alvarlegir líkamlegir kvillar“. Haldnir eru fjölskyldufundir svo hægt sé að 

vinna að heildrænni meðferð fyrir sjúklinginn. Samvinna er á milli fagfólks sem 

aðstoðar fjölskylduna og sjúklinginn til að vinna að bættri aðstöðu og áframhaldandi 

eftirfylgni eftir meðferðina (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.-b). 

Teigur 

Teigur er hluti af meðferðarúrræðum geðdeildar Landspítala Háskólasjúkrahúss þar 

sem rekin er dagdeild fyrir einstaklinga sem glíma við vímuefnamisnotkun og 

geðraskanir. Þangað er sjúklingum vísað frá göngudeild fíknimeðferðar, hún er opin 

alla virka daga. Meðferð tekur sex vikur og síðan er tólf vikna eftirmeðferð einu sinni 

í viku. Meðferðin á Teigi byggir að mestu á hugrænni atferlismeðferð sem er 

einstaklingsmiðuð og koma fagaðilar hver á sínu sviði til að sinna sjúklingum ef þeir 

hafa þörf fyrir það. Formleg hópmeðferð er síðan notuð samhliða hugrænni 

atferlismeðferð (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d.-c). Hugræn atferlismeðferð er 

þekkt fyrir að virka fljótt og sýna fram á árangur eftir stuttan tíma. Unnið er 

markvisst að því að leysa þau vandamál sem herja á einstaklingi á þeim tíma sem 

hann glímir við á sama tíma og hann leitar eftir aðstoð. (HAM.is, e.d.). 

Krísuvík 

Í Krísuvík á Reykjanesi er rekið meðferðarheimili fyrir vímuefnasjúklinga 18 ára og 

eldri. Þar fer fram langtímameðferð og er meðferðartíminn að minnsta kosti sex 

mánuðir, það er talinn sá tími sem þykir nauðsynlegur fyrir skjólstæðingana sem 

sækja meðferð þangað (Krísuvík, e.d.). 

Lifandi ráðgjöf 

Lifandi ráðgjöf er einkarekið ráðgjafa og fræðslusetur varðandi áfengis- og 

vímuefnamál fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Boðið er upp á viðtöl og námskeið þar 

sem markmiðið er að auka þekkingu þátttakenda á vímuefnasjúkdómum og stuðla 
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að jákvæðum breytingum hjá einstaklingunum sjálfum og samskiptum innan 

fjölskyldunnar (Lifandi ráðgjöf e.d.). 

Foreldrahús 

Foreldrahús er ráðgjafarþjónusta fyrir foreldra sem eiga börn og unglinga í einhvers 

konar vanda. Þar er boðið upp á ráðgjafarþjónustu og námskeið, einnig er farið með 

fyrirlestra út á landsbyggðina í samstarfi við sveitafélögin. Starfið skiptist í tvo megin 

flokka: Ráðgjöf og forvarnir. Áður fyrr var starfið að mestu um börn í vímuefnavanda 

en nú orðið er starfið orðið fjölbreyttara og tekur á ýmsum félagslegum erfiðleikum 

barna, einelti og hegðunarvanda. Stuðningsmeðferð, fjölskylduráðgjöf, 

sjálfstyrkingarnámskeið og foreldrahópar eru starfræktir í Foreldrahúsi (Vímulaus 

æska, e.d.). 

Stjórn á áfengisneyslu 

Ekki eru allir sammála því að algjört bindindi sé eina leiðin til að hafa stjórn á 

áfengisdrykkju. Í kring um 1975 komu fram hugmyndir meðferðaraðila innan 

atferlisfræðinnar að áfengissjúklingar gætu farið í hófdrykkjumeðferð. Þar ber helst 

að nefna niðurstöður úr rannsókn sem Sobell og Sobel birtu þar sem sýnt var fram á 

að hófdrykkjumeðferð skilaði betri árangri en algjör bindindismeðferð (Oddi 

Erlingsson, 1992). Hópur misnotenda, sem ekki eru greindir sem fíklar verða oftast 

útundan þegar verið er að huga að meðferðarkostum. Viðhorf samfélaga og 

einstaklinga getur skipt máli þegar áfengisfíkn er metin (Oddi Erlingsson, 1992). 

Sálfræðiráðgjöfin býður upp á meðferð sem byggir á því að stigsmunur sé á 

áfengisvandamálum en ekki munur á eðli þeirra. Saman greina sálfræðingurinn og 

einstaklingurinn sem er í meðferð afleiðingar áfengisneyslunnar og þau atriði sem 

hvetja til neyslunnar. Leitast er við að kenna einstaklingum að takast á við 

tilfinningaviðbrögð og áfengisneyslu með hugrænni atferlismeðferð. „Bindindi eða 

hófsemi geta hvorutveggja verið markmið og háð aldri og félagslegri stöðu 

einstaklingsins, alvarleika afleiðinga áfengisneyslunnar“ (Sálfræðiráðgjöfin, e.d.). 
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Félagsráðgjafinn 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að “Grundvöllur félagsráðgjafa er 

virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta 

hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra 

og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti“. (Félagsráðgjafafélag 

Íslands e.d.). Félagsráðgjafar eru að störfum með áfengissjúklingum og fjölskyldum 

þeirra meðal annars hjá SÁÁ, geðsviði Landspítala Háskólasjúkrahúss, félagsþjónustu 

Reykjavíkurborgar og annarra sveitafélaga, og sjálfstætt starfandi ráðgjafstofu. 

Afar mikilvægt er að skoða aðstæður einstaklinga sem fara í áfengismeðferð, athuga 

hverjar eru fjölskylduaðstæður þeirra og bjóða fjölskyldumeðlimum að taka þátt í 

bataferlinu (Begun, 2004). Á undanförnum árum hafa félagsráðgjafar komið í auknu 

mæli að meðferðarvinnu áfengissjúklinga og fjölskyldu þeirra, en hún þarf aðstoð við 

að skilja vandann og styrkja fjölskylduheildina. Fjölskyldan er jafnvel búin að upplifa 

höfnun frá nágrönnum og vinum, verða fyrir niðurlægingu og skömm og finnur fyrir 

sektarkennd og finnst hún vera misheppnuð. Það er nánast frumskilyrði fyrir þann 

sjúka að hafa stuðning fjölskyldunnar til að meðferðin skili árangri (Boyle, Farley og 

Smith, 2006). 

Nýlega var gerð rannsókn í Svíþjóð þar sem markmiðið var að gefa fullorðnum 

börnum áfengissjúklinga kost á að skýra frá sínum sjónarmiðum, varðandi stuðning 

og væntingar til félagsráðgjafa. Tekin voru viðtöl við 27 einstaklinga sem sækja 

stuðningshópa fyrir fullorðin börn áfengissjúkra. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú 

að viðmælendurnir bentu á að það ætti að gera börnunum grein fyrir vandanum 

miklu fyrr. Einnig að hafa þau með í ákvarðanatöku þegar fjölskyldan leitar eftir 

aðstoð, æskilegt sé að félagsráðgjafinn sem sinnir fjölskyldum áfengissjúklinga hafi 

haldgóða þekkingu á áfengisvandanum og vinni traust barnanna (Brunnberg, 

Eriksson og Tinnfält, 2011) 

Félagsráðgjafar vinna gjarnan teymisvinnu með sálfræðingum, læknum og áfengis og 

vímuefnaráðgjöfum. Þeir geta haft mikil áhrif á það að viðhalda jákvæðu 

andrúmslofti innan fjölskyldunnar þegar framfarir sjúklingsins koma í ljós og styðja 
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við og efla þau í þeirri vinnu sem fylgir bataferlinu. Til þess að félagsráðgjafar geti 

unnið með áfengissjúklingum er æskilegt að þeir auki færni sína og bæti við 

þekkingu sína á því sviði. Þau vandamál sem fylgja áfengissjúkdómnum eru um 

margt ólík því sem fylgja öðrum sjúkdómum eins og lélegt sjálfsmat þeirra og þeim 

hefur jafnvel verið hafnað frá vinnuveitendum og fjölskyldu sinni. Félagsráðgjafinn 

þarf að geta ýtt sínum persónulegu skoðunum til hliðar og gera ráð fyrir því að það 

geti komið bakslag í meðferðinni sem þýðir ekki endilega að hún hafi mistekist. Erfitt 

er að setja sig í spor áfengissjúklings og fjölskyldu hans, en fjölskyldan þarf öll aðstoð 

félagsráðgjafa og annarra fagaðila til að ná sér af slíku fjölskyldumeini (Boyle og fl., 

2006) 
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Lokaorð og samantekt 

Spurningarnar sem lagt var upp með í þessari heimildarvinnu voru: Hvað er 

áfengissýki? Hvaða afleiðingar hefur áfengissýkin á einstakling og fjölskyldu hans 

andlega, líkamlega og félagslega? Eru leiðir til bata við áfengissýki? 

Niðurstaða vinnunnar er sú að það eru skiptar skoðanir á því hvers vegna 

einstaklingar þrói með sér áfengissýki. Engu að síður virðist sem þeir stjórni því ekki 

hvort sjúkdómurinn tekur völdin, hins vegar er hægt að halda honum niðri með því 

að drekka ekki áfengi. Rannsóknir sýna að einstaklingar bregðast misjafnlega við 

efninu etanóli eða áfengi og virðist það ráða því hvort þróunin á drykkjunni verður 

sjúkleg eða ekki. Félagslegar aðstæður einstaklinga eða jafnvel sálfræðilegar 

ástæður þar sem einstaklingar glíma við undirliggjandi vandamál sem eru afleiðingar 

áfalla í æsku geta einnig haft áhrif á þróunina. Einnig er bent á að sumir einstaklingar 

geta verið með einhverskonar óþol fyrir áfengi á meðan aðrar benda í hina áttina og 

segja að áfengissýki geti erfst á milli kynslóða (Kinney, 2008). Löngunin í efnið verður 

stjórnlaus og af því skapast sjúklegt ástand. Þegar löngun í áfengi og þetta sjúklega 

ástand myndast, kemur fram breyting á hegðun einstaklingsins sem getur haft 

skaðleg áhrif á hann sjálfan og fjölskyldu hans (Sher, 1997). Afleiðingar áfengissýki 

eru sjúklegar og alvarlegir sjúkdómar sem herja meðal annars á lifur, bris, hjarta og 

taugakerfið má oft rekja til ofnotkunar áfengis. Einnig þunglyndi, kvíða og ýmsa aðra 

andlega sjúkdóma. Félagsleg einangrun, erfiðleikar í hjónabandi, fjárhagslegt tjón og 

atvinnumissir eru einnig að hluta til afleiðingar áfengissýk (Kinney, 2008; Valliant, 

1995; Óttar Guðmundsson, 1992). Meðferðarúrræði á Íslandi fyrir áfengissjúkan 

einstakling eru meðal annars, innlögn á sjúkradeild og framhaldsmeðferð í kjölfarið í 

fjórar til sex vikur jafnvel tólf mánuði. Boðið er upp á viðtöl hjá fagfólki á 

göngudeildum sjúkrastofnanna eins og á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og hjá SÁÁ. 

Einnig er hægt að sækja viðtöl hjá félagsráðgjafa og sálfræðingi sem reka sjálfstæðar 

stofur. Langtímameðferð er líka í boði ef einstaklingur er ekki fær um að fara aftur út 

í samfélagið eftir afeitrun (Landspítali Háskólasjúkrahús,e.d-a,b,c; Lifandi ráðgjöf, 

e.d. og SÁÁ, e.d-b). Á síðustu áratugum var farið að huga að fjölskyldu þess sjúka 

bæði maka, börnum og öðrum ættingjum en það hefur komið í ljós að áfengissýki 

hefur ekki bara áhrif á einstaklinginn sjálfan heldur dregur hann aðstandendur með 
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sér inn í sitt sjúka ástand. Þeir verða líka veikir en boðið er upp á aðstoð við að vinna 

úr vandamálum ef þau telja sig þurfa á því að halda (Al-anon, e.d.). Þó ber að hafa í 

huga að samfélag fræðimanna hefur bent á að það er mjög erfitt að alhæfa um öll 

börn áfengissjúkra, þar sem þau eigi alls ekki öll við vandamál að etja (Sher, 1997). 

Margt hefur breyst á síðustu árum þegar áfengi er annars vegar, aðstæður koma 

oftar upp þar sem áfengi er meira sýnilegt og haft um hönd við allskonar tækifæri. 

Síðustu áratugi hafa konur í auknum mæli farið út á vinnumarkaðinn í krefjandi störf 

auk þess að vera mæður, eiginkonur og húsmæður en það getur orsakað streitu sem 

leiðir síðan til þess að áfengi er notað til að slaka á (Stobbard, 1982/1988). Í boði er 

sérstök kvennameðferð hjá SÁÁ sem virkar mjög vel fyrir þær konur sem ekki hafa 

treyst sér til að fara að heiman í langan tíma í senn. Þær geta í staðinn sótt meðferð 

og sinnt börnum sínum og heimili á sama tíma (SÁÁ, 2010). Fyrir mig hefur þetta 

verið áhugaverð vegferð og mörgum spurningum svarað. Jafnframt hefur þessi 

heimildavinna vakið ýmsar áhugaverða spurningar sem ég hef áhuga á að skoða 

síðar. Mjög athyglisvert efni og eftirsóknarvert að rannsaka það betur, til dæmis  

hvernig konum reiðir af í íslensku samfélagi og hvernig félagsleg staða þeirra kvenna 

sem koma í meðferð vegna áfengissýki er? Með tilliti til hjúskaðarastöðu, barna, 

atvinnu og menntunar. 

 

_________________________ 

Anna Sigríður Jónsdóttir 
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