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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í B.A. námi í félagsráðgjöf við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin vegur 12 einingar af 180 eininga námi. Dr. Steinunn Hrafnsdóttir leiðbeinandi minn 

fær bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar ábendingar. Jafnframt vil ég þakka Hrafnhildi 

Thorarensen og Þóru Leósdóttur fyrir veitta hvatningu og stuðning. Starfsmenn Grettistaks fá 

einnig þakkir. 
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ÚTDRÁTTUR 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um virkni og aðlögun 

vímuefnaneytenda sem hafa lokið meðferð og eru á batavegi. Ennfremur að varpa ljósi á 

helstu áhrifaþætti sem tengjast árangri og bata. Notaðir voru ASEBA sjálfsmatslistar, sá hluti 

þeirra sem nær til virkni og aðlögunar. Þeir voru lagðir fyrir níu skjólstæðinga Grettistaks 

tvisvar sinnum með átta mánaða millibili. Grettistak er endurhæfingarúrræði með áherslu á 

náms- og starfsendurhæfingu og miðar að því að koma skjólstæðingum af fjárhagsaðstoð. Í 

úrtakinu voru sex karlar og þrjár konur. Skoðuð voru skráð gögn og fengnar tölulegar 

niðurstöður í T-gildum. Listinn samanstendur af sex kvörðum sem ná til vinatengsla, 

hjúskaparstöðu, fjölskyldutengsla, atvinnu og náms auk þess sem persónulegur styrkur er 

metinn. Saman gefa þeir mynd af heildaraðlögun og virkni skjólstæðings. Að auki var gerð 

ítarleg úttekt á rannsóknum og reynslu af meðferðarstarfi vímuefnaneytenda. Niðurstöður 

sýndu að aðlögunarfærni jókst hjá rúmlega helmingi skjólstæðinganna, vina- og 

fjölskyldutengsl voru breytileg. Einn skjólstæðingur var í atvinnu við lok tímabilsins. Átta 

þeirra voru í námsúrræði. Hjá öllum skjólstæðingunum mældist persónulegur styrkur yfir 

viðmiðunarmörkum á báðum mælingum. Fræðileg úttekt bendir til þess að víðtækur 

stuðningur sem felur í sér örugga og stöðuga búsetu, jákvæð félagsleg tengsl og þátttöku á 

vinnumarkaði sé afar mikilvægur varðandi þróun bata og framtíðarhorfur vímuefnaneytenda. 

Fleiri þættir eru taldir hafa áhrif og þar má sérstaklega nefna áhugahvöt, vilja, styrkleika og 

valdeflingu. Niðurstöður ættu að koma að gagni fyrir félagsráðgjafa og annað fagfólk sem 

starfar að málefnum vímuefnaneytenda hér á landi.  
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Abstract 

The purpose of this study was to gather information on adaptive functioning in substance 

users who are in rehabilitation and are on the way to recovery. Furthermore to throw a light 

on the factors wich influence success and long term recovery. The ASEBA self-report on 

adaptive functioning was used and nine clients in Grettistak filled out the form two times 

with an eight months interval. Grettistak is a rehabilitation service with focus on vocational 

and educational intervention wich aimes at discharging clients from long term financial 

support. The sample included six men and three women. Recorded data was reviewed and 

T-scores obtained. The questionnaire is devided into six scales on friendship, marital status, 

family relations, vocation, education and personal strenght. Together this gives an overall 

picture of adaptive functioning. Furthermore a detailed evaluation on litterature in the field 

of rehabilitation on substance users was done. The results suggest that mean adaptive 

behavior increased within over a half of the group, friendship and family relations varied. 

One client had an employment at the end of the period. Eight clients were included in an 

educational program. Personal strenght was in the normal range on both measurements for 

all the clients. The litterature within the field indicates that  extensive support wich includes 

safe and stable residence, positive social network and participation in vocational occupation 

is of great importance for the development of recovery and prognosis of substance users. 

Other factors are thought to affect specially motivation, personal will, strenghts and 

empowerment. The results could be useful for social workers and other professionals who 

are engaged in the service for substance users in Iceland. 
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1  INNGANGUR 

Fjallað er um kveikjuna að rannsóknarverkefninu, bakgrunn, tilgang og gildi fyrir 

félagsráðgjöf. Rannsóknarspurning er sett fram, helstu hugtök skilgreind og uppbyggingu 

verkefnis lýst.  

Hugmyndin að verkefninu grundvallaðist á áhuga höfundar á stöðu vímuefnafíkla sem 

hafa verið í neyslu til langs tíma og eru í meðferðarúrræði sem felur í sér markvissan 

stuðning og starfsendurhæfingu. Löng starfsreynsla með einstaklingum í svipuðum sporum 

auk áhuga á þætti félagsráðgjafar í þjónustu sem þessari spilar einnig stórt hlutverk. 

Verkefnið byggir á niðurstöðum forrannsóknar (e. pilot study) sem náði til níu manna úrtaks. 

Tilgangurinn var að afla upplýsinga um virkni og aðlögun vímuefnaneytenda sem hafa lokið 

meðferð og njóta starfsendurhæfingar auk annars stuðnings til að ná bata og efla 

lífsaðstæður sínar. Ennfremur var tilgangurinn sá að skoða helstu áhrifaþætti til árangurs í 

ljósi þeirrar fræðiþekkingar sem er fyrirliggjandi hér á landi sem erlendis. Hópur 

skjólstæðinga í úrræðinu Grettistaki varð fyrir valinu. Notaðir voru ASEBA (Achenbach 

System of Empirically Based Assessment) sjálfsmatslistar, sá hluti þeirra sem nær til virkni og 

aðlögunar og voru þeir lagðir fyrir skjólstæðinga tvisvar. Niðurstöður geta varpað ljósi á það 

hvernig þessi hópur metur aðlögunarfærni sína. Með því að setja niðurstöður í samhengi við 

fræðilega þekkingu má hugsanlega sjá vísbendingar um mögulega áhrifaþætti.  

Rannsóknir benda til þess að víðtækur stuðningur sem felur í sér örugga og stöðuga 

búsetu, jákvæð félagsleg tengsl og þátttöku á vinnumarkaði sé afar mikilvægur varðandi 

þróun bata og framtíðarhorfur vímuefnaneytenda. Fleiri þættir eru taldir hafa áhrif og þar 

má sérstaklega nefna áhugahvöt, vilja, styrkleika og valdeflingu (Askheim, 2003; Farley, 

Smith og Boyle, 2006; Gerner, 2007; Gorski, 1986; Magura, Staines, Blankertz og Madison, 

2004; Neville, 2004; Polcin, Korcha, Bond og Galloway, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Í starfi sínu koma félagsráðgjafar að fjölmörgum málum skjólstæðinga sem eiga við 

vímuefna- og fjárhagsvanda að stríða. Þetta á ekki síst við um þá sem notið hafa 

velferðarþjónustu til langs tíma. Til þess að félagsráðgjafar geti veitt markvissa íhlutun þurfa 

þeir að þekkja vel til umfangs og eðli þess vanda sem vímuefnaneytendur eiga við að etja. 

Ennfremur er mikilvægt að skoða vel hvaða einstaklings- og umhverfisþættir hafa áhrif á 

stöðu, bata og lífsgæði fólks í þessum sporum.  

Rannsóknarverkefnið skiptist í 5 kafla. Fyrsti kafli er inngangur að verkefninu þar sem 

fram komu ýmsar bakgrunnsupplýsingar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun þar sem helstu 

kenningum sem og niðurstöðum fyrirliggjandi rannsókna er varða viðfangsefnið eru gerð skil. 

Í þriðja kafla er greint frá aðferðafræði og niðurstöður kynntar í fjórða kafla. Að lokum, í 
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fimmta kafla eru umræður byggðar á niðurstöðum. Helstu takmarkanir eru þær að 

rannsóknarverkefnið er smátt í sniðum og úrtakið lítið.  

Rannsóknarspurning:  

Hvernig meta skjólstæðingar Grettistaks eigin aðlögunarfærni og hverjir eru helstu 

áhrifaþættir? 

1.1 Skilgreiningar á meginhugtökum  

Aðlögunarfærni:  Hér er átt við aðlögun einstaklings, virkni og færni. 

Áfangaheimili:  Búsetuúrræði sem ætlað er að leysa bráðan húsnæðisvanda 

vímuefnaneytanda og er hugsað sem lausn til skemmri tíma að 

lokinni meðferð.  

Bati:  Bati frá sjúkdóminum, bati frá neyslu og því að vera háður og nota 

vímuefni. 

Bataferli:  Þróun batans frá upphafi til enda ferlisins.  

Endurhæfing:  Stuðningur sem hefur það markmið að aðstoða einstakling til að 

öðlast aftur líkamlega, andlega og félagslega færni til daglegra 

athafna.  

Fall:  Einstaklingur fellur aftur í neyslu eftir að bati hefur átt sér stað. 

Jaðarhópar:  Minnihlutahópar sem myndast í samfélaginu. 

Langtímanotandi:  Notað yfir einstaklinga sem hafa verið notendur velferðarþjónustu í 

tvö ár eða lengur. 

Síðhvörf:  Langtímafráhvörf, greinast alla jafna nokkuð eftir að fráhvörfum 

líkur. Minnka yfirleitt verulega eftir sem tími líður frá neyslu. 

Einkenni lýsa sér meðal annars í minnistruflunum og skorti á 

hæfileika til að leysa verkefni. 

Starfsendurhæfing:  Markvisst unnið að því að endurhæfa og hjálpa einstaklingi  til 

þátttöku á vinnumarkaði. 

Skjólstæðingur:  Einstaklingur sem nýtur velferðarþjónustu. 

Takmarkaður bati:  Einstaklingur er ekki að framkvæma og gera allt það sem til þarf svo 

bati sé góður. 

Vímuefnaneytandi:  Notað verður hugtakið vímuefnafíkn og vímuefnaneytandi yfir þá 

sem háðir eru áfengi, lyfjum og öðrum vímugjöfum.  
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2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla er fjallað um helstu kenningar sem tengjast vímuefnafíkn og bata. Ennfremur 

er gerð grein fyrir ríkjandi skilgreiningum og flokkunum á vímuefnafíkn sem sjúkdómi. Þá 

verður rannsóknum er tengjast efninu gerð skil auk þess sem hugmyndafræði og 

flokkunarkerfi er taka til færni og endurhæfingar eru tíunduð. 

2.1 Ýmsar kenningar 

Kenningar hafa almennt mismikið notagildi og ekki eru allar jafn gagnlegar til að útskýra 

viðfangsefni. Það er ekkert til sem heitir röng kenning. Notagildi kenningar fer eftir því hvert 

hlutverk hennar er. Í fyrsta lagi er hún notuð til að útskýra liðna atburði, í öðru lagi til að spá 

fyrir um atburði framtíðarinnar og í þriðja lagi getur ein kenning orðið upphaf að annarri og 

nýrri kenningu (Bond, Coleman og Peace, 2001). 

Fram hafa komið ýmsar tegundir af kenningum þar sem reynt er að skilgreina ástæðu 

þess hvers vegna sumir leiðast í neyslu og ofnotkun vímuefna en aðrir ekki. Sumar þessara 

kenninga eru byggðar á grunni læknisfræði, erfðafræði, sálrænna og líffræðilegra þátta 

(Andersson, 1991). Helstu kenningar sem nefndar og notaðar hafa verið við áfengis- og 

vímuefnavanda eru persónuleikakenningar (e. personality theories), félagsmenningar-

kenningar (e. sociocultural theories), námskenningar (e. learning theories), 

félagsnámskenningar (e. social learning theories), spennulosunar kenningar (e. tension 

reduction theories), sálrænar kenningar (e. psycoanalytic theories) og sjúkdómskenningar (e. 

diseases theories). Hér verður stiklað á stóru um fjórar þeirra. Þær tengjast félagslegum og 

sálrænum þáttum auk sjúkdómsþátta. 

2.1.1 Sálrænar kenningar  

Sálrænar kenningar eru á undanhaldi í fræðum um meðferð á vímuefnafíkn. Þær byggjast á 

því að rót vandans er greind og þróun vímuefnaneyslunnar megi rekja til tilfinningalegra 

vandkvæða sem eiga sér upphaf í æsku. Einstaklingurinn er talinn eiga í erfiðleikum með að 

greina tilfinningar sínar og stjórna þeim, þær beri hann að lokum ofurliði og þá noti hann 

vímuefni til að bæta líðan sína. Þetta ferli getur verið bæði meðvitað og ómeðvitað. Við 

neyslu upplifir hann aukið sjálfstraust og betri líðan. Því hefur vímuefnaneyslan mikilvægt 

hlutverk og gildi í lífi viðkomandi ásamt þeirri vellíðan sem fylgir vímunni. Samkvæmt þessum 

kenningum er vímuefnanotkun leið mannsins til að takast á við umhverfi sitt og tilfinningar 

(Dodgen og Shea, 2000). 
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Þeir sem aðhyllast þessar kenningar telja að flest í lífi okkar og líðan megi rekja til 

upplifana og reynslu barnæskunnar og það fylgi manni alla tíð. Þeir telja að hægt sé að vinna 

með ýmislegt í fari einstaklinga og telja þá aðferð að vinna með tilfinningar öðrum aðferðum 

fremri. Allir eru einstakir og með sérstök vandamál og ber að veita þeim viðeigandi meðferð 

(Karon, 2003). Helsta gagnrýni á þessar kenningar er sú hætta að ekki skapist nægjanleg 

fjarlægð á milli meðferðaraðila og skjólstæðings. Meðferðaraðilar eru ólíkir og ekki víst að 

allir geti sýnt hlutleysi jafnframt því að sýna skjólstæðingi sínum heiðarlegar tilfinningar og 

viðbrögð. Einnig hefur verið bent á að sálræn meðferð sé afar tímafrek (Karon, 2003; Travey, 

2009). 

2.1.2 Spennulosunarkenningar  

Samkvæmt spennulosunarkenningum neytir einstaklingur vímuefna til að losa um spennu 

ásamt því að slá á pirring, kvíða og ótta. Með notkun vímuefna fæst vellíðan en þau eru 

notuð til að draga  úr fráhvarfseinkennum (Dodgen og  Shea, 2000). Einstaklingur upplifir sig 

afslappaðri og undir minna álagi þegar hann neytir vímuefna og getur það leitt til vítahrings 

sem erfitt er að að losa sig úr  (Frone, 2008; Cooper, 1994). Gagnrýni sem fram hefur komið á 

kenningu þessa er sú að rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að spenna og kvíði sé meginorsök 

fíknar (Brook og Randall, 2002). 

2.1.3 Félagsnámskenningar 

Samkvæmt félagsnámkenningum er hegðun fólks lærð af menningu, umhverfi, fjölskyldu og 

vinum. Þannig tileinki einstaklingur sér bæði viðhorf og væntingar út frá því samfélagi sem 

hann býr í. Talið er að umhverfið hafi meiri mótandi áhrif á einstaklinginn en 

persónueinkenni viðkomandi. Þá telja þeir er aðhyllast þessar kenningar að menn séu ekki 

afbrotamenn í eðli sínu heldur sé það lærð hegðun úr viðhorfum ríkjandi hópa. Talið er að 

neysla sé lært atferli undir áhrifum frá umhverfi og tíðaranda samfélagsins. Þannig hafi 

þættir í umhverfinu teljandi áhrif á sýn einstaklings og félagslegt atferli. Kenningar þessar 

ásamt námskenningum eru talsvert notaðar í endurhæfingu þeirra sem eiga í 

vímuefnavanda. Þannig er það talinn góður kostur að umgangast aðra í svipuðum aðstæðum, 

læra af þeim sem hafa gengið batabrautina og ekki hvað síst er lögð áhersla á að forðast 

staði, fólk og hluti sem geta vakið upp löngun í áfengi og vímuefni. Í kenningunum er bent á 

mikilvægi þess að einstaklingur læri að fást við umhverfi sitt og jafnvel endurskoða og breyta 

viðhorfum sínum sem og hegðun (Anderson og Taylor, 2009; Dodgen og Shea, 2000; Siegel, 
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2009). Gagnýni á þessar kenningar hefur fyrst og fremst verið sú að vímuefnafíkn er 

samkvæmt þeim ekki skilgreind sem líffræðilegur sjúkdómur (Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 

2.1.4 Sjúkdómskenningar  

Samkvæmt sjúkdómskenningum er vímuefnafíkn talinn krónískur sjúkdómur sem er 

erfðabundinn, stigversnandi og banvænn. Sjúkdómurinn er frumástand (e. primary) og 

einkenni hans er fyrst og fremst stjórnleysi. Viðkomandi er háður áfengi og öðrum 

vímugjöfum til lífstíðar. Það er að segja, sjúkdómurinn er alltaf til staðar burtséð frá hverrar 

tegundar vímuefnið er. Meðferð felst í því að halda einkennum niðri, en það krefst þess að 

hvorki áfengis né annarra vímugjafa sé neytt (Smith og Miller, 2000). Þar sem sjúkdómurinn 

einkennist af föllum (e. relapses) er talið æskilegt að þeir sem hafa verið í meðferð áður, 

svokallaðir endurkomumenn, þurfi langtímameðferð til að brjóta upp þann vítahring sem 

einkennir sjúkdómsferlið. Í langtímameðferð er markmiðið að gera aðstæður sjúklings 

stöðugri, minnka tíðni falla og þannig þörfina á endurteknum árangurslitlum meðferðum 

(Dodgen og Shea, 2000; McKay og Hiller-Sturmhöfel, 2011). 

Gagnrýni á sjúkdómskenningar hefur verið sú að sjónarhorn þeirra sé of þröngt með 

tilliti til þess hversu margleitur og ólíkur hópur lendi í vímuefnavanda. Þá benda 

gagnrýnendur á að vímuefnaneytendur réttlæti hegðun sína og komi sér undan ábyrgð þar 

sem um sjúkdóm sé að ræða. Að auki hefur verið bent á að þar sem um sjúkdóm sé að ræða 

falli meðferð við honum undir heilbrigðiskerfið og efasemdir hafa verið settar fram um 

árangur þeirra meðferða sem þar eru í boði (Kinney, 2006; Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 

2.2 Skilgreiningar og flokkun á vímuefnafíkn 

Til að greina og flokka vímuefnafíkn er aðallega notast við tvö alþjóðleg flokkunarkerfi. 

Annað þeirra er gefið út af Alþjóða heilbrigðsmálastofnuninni (World Health Organization 

(WHO) og nefnist það „International Classification of Diseases“ - tíunda útgáfa (ICD-10). Hitt 

kallast „Diagnostic and statistical manual of mental disorders“ - fjórða útgáfa (DSM-IV) og er 

gefið út af bandaríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association). Verður þeim 

gerð stutt skil hér að neðan: 

2.2.1 ICD-10 

Samkvæmt flokkunarkerfinu er skilgreining á vímuefnafíkn sú að hún eigi sér stað ef þrennt 

af eftirfarandi sex atriðum er fyrir hendi: 
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1. Áráttukennd þörf eða sterk löngun fyrir vímuefnanotkun. 

2. Stjórnleysi í neysluhegðun hvað varðar magn, tíðni eða tíma. 

3. Vímuefna er neytt til að draga úr fráhvarfseinkennum. Líkamleg fráhvarfseinkenni  

koma fram þegar dregið er úr neyslu eða henni hætt. 

4. Þol eykst fyrir vímuefninu, meira magn þarf til þess að ná fram sömu áhrifum og 

áður. 

5. Vanræksla á áhugamálum og tómstundaiðju vegna vímuefnaneyslu eykst. Sífellt 

meiri  tími fer í að útvega vímuefni og jafna sig eftir neyslu þeirra. 

6. Endurtekin neysla er til staðar þrátt fyrir líkamlegar og andlegar neikvæðar 

afleiðingar hennar (WHO, 2012).  

2.2.2 DSM-IV 

Samkvæmt DSM-IV er stigsmunur á vímuefnamisnotkun (e. substance abuse) annars vegar 

og vímuefnafíkn (e. substance dependence) hins vegar.  

Vímuefnamisnotkun: 

Einstaklingur sem er í óeðlilegri vímuefnaneyslu sem veldur honum vanlíðan og skerðir 

starfsgetu. 

1. Endurtekin vímuefnaneysla á sér stað með þeim afleiðingum að hún bitnar á 

daglegum skyldum og þeim er ekki sinnt. Vanrækslan getur komið niður á vinnu, 

skóla, heimili og fjölskyldu. 

2. Einstaklingur í vímuefnaneyslu getur sett sjálfan sig og aðra í hættu, til að mynda 

með því að aka bíl undir áhrifum. 

3. Vímuefnaneyslu er haldið áfram þrátt fyrir að afleiðingar hennar geti varðað við 

lög. 

4. Endurteknir árekstrar í einkalífi og öðrum félagslegum athöfnum hindra ekki 

neyslu vímuefna.  
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Vímuefnafíkn: 

Vímuefnafíkn má greina hjá einstaklingi þegar neyslan er farin að valda honum töluverðri 

vanlíðan auk skertrar starfshæfni. 

1. Aukið þol sem einkennist annað hvort af : 

a.  Þörf fyrir að drekka verulega aukið magn af áfengi til að verða ölvaður  

         eða fá fram þau áhrif sem vænst er.  

b.  Áberandi minni áhrif nást þegar sama áfengismagn er notað hverju sinni. 

2. Fráhvarf eftir langa eða mikla neyslu lýsir sér annað hvort með tveimur eða fleiri 

eftirtalinna einkenna: kvíða, óróleika, skjálfta, svefnleysi, ofskynjunum, krampa 

eða ofstarfsemi ósjálfráða taugakerfisins, til dæmis hröðum hjartslætti og svita. Til 

að forðast fráhvarf er áfengi eða róandi lyf notað. 

3. Drukkið er meira áfengi heldur en ætlað var í fyrstu og lengri tími fer í neyslu en 

gert var ráð fyrir. 

4. Árangurslausar tilraunir til að minnka eða hætta neyslu en viðvarandi löngun á sér 

stað. 

5. Miklum tíma er eytt í að útvega áfengi, nota áfengi eða jafna sig eftir 

áfengisneyslu. 

6. Fjölskylda eða vinna er vanrækt sökum áfengisdrykkju. Tómstundir eða heilbrigðar 

venjur skerðast eða þeim hætt.  

7. Áfengisneyslu er haldið áfram þrátt fyrir að einstaklingur geri sér grein fyrir að hún 

veldur viðvarandi eða endurteknum líkamlegum eða andlegum veikindum. 

Nægilegt er að til staðar séu þrjú af þessum viðmiðunaratriðum og áfengissýkin getur 

þá verið með eða án líkamlegrar vanabindingar. Líkamleg vanabinding er greind með því að 

fyrir eru viðmiðunaratriði 1 og/eða 2  (American Psychiatric Association, 1994). Ofangreindar 

skilgreiningar innan flokkunarkerfanna ICD-10 og DSM-IV eru notaðar við greiningu á 

vímuefnafíkn á sjúkrahúsum og meðferðarstofnunum hér á landi og víðar.   
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2.3 Sjúkdómshugtak Jellinek 

Jellinek (1960) er talinn hafa verið meðal þeirra fyrstu til að nota sjúkdómshugtakið 

alkóhólismi. Því er lýst sem stigversnandi, krónískum og banvænum sjúkdómi. Á síðustu 

árum hefur lítið sem ekkert verið rætt um hvort alkóhólismi sé sjúkdómur eða ekki. Orðabók 

Websters frá 1955 skilgreinir sjúkdóm sem skaðlegt ferli í líkamanum og er frávik frá eðlilegu 

líkamsástandi. Notkun vímuefna gefur augljóslega til kynna frávik frá líkamlegri og andlegri 

heilsu. Hömlulaus neysla hefur að lokum skaðleg áhrif á líkamlega, andlega og félagslega 

þætti. Orsakir og einkenni vímuefnamisnotkunar eru þekktar. Efasemdafólk á erfitt með 

huglæga nálgun sjúkdómsins þar sem þeir miða við áþreifanlega sjúkdóma eins og 

krabbamein. Það sem er sameiginlegt vímuefnafíkn og ýmsum öðrum krónískum sjúkdómum 

er að þeir eru langvinnir og þrálátir. Hafa ber í huga að vímuefnaneysla veldur 

persónuleikabreytingum. Árangur meðferðar grundvallast að mestu á þátttöku og áhugahvöt 

(e. motivation) sjúklings (Berglund, Fahlke, Berggren, Eriksson og Balldin, 2006; Dodgen og 

Shea, 2000).  

Í kjölfar rannsókna sem Jellinek gerði á 2000 meðlimum AA samtakanna (e. alcoholics 

anonymous) skipti hann alkóhólisma niður í fjögur stig: Forsjúkdómsstig (e. prealcaholic), 

Forboðastig (e. prodromal), Úrslitastig (e. crucial) og Lokastig (e. chronic). Á forsjúkdómsstigi 

notar einstaklingur áfengi til að slá á spennu og kvíða. Áfengisþol eykst og oftar er leitað í 

aðstæður þar sem áfengi er haft um hönd. Hér hefur einstaklingur ennþá stjórn á neyslu 

sinni. Hann myndar aukið þol gagnvart áfengi og fer að upplifa minnisleysi tengt neyslu þess. 

Forboðastigið felur í sér að afleiðingar minnisleysis koma meðal annars fram í samviskubiti, 

ótta og skömm. Hér er einstaklingurinn farinn að missa stjórn á neyslu sinni. Á úrslitastigi er 

neysla áfengis búin að taka yfirhöndina. Samband við fjölskyldu og vini versnar og 

neytandinn orðinn stjórnlaus. Á lokastiginu er einstaklingurinn oft farinn að drekka svo 

dögum skiptir með þeim afleiðingum að alvarleg líkamleg og geðræn einkenni koma fram. 

Má þar nefna lifrarskemmdir, taugaskemmdir, ofskynjanir og krampa. Hér er hætta á að 

áfengissýkin leiði til dauða (Kinney, 2005; Dodgen og Shea, 2000). 

2.4 Batalíkan Gorsky 

Dr. Terence Gorsky er frumkvöðull í meðferð vímuefnaneytendur sem hefur gengið verst í að 

ná bata og hafa fallið endurtekið. Þessi hópur er oft nefndur endurkomumenn en hann 

samanstendur af konum og körlum sem þrátt fyrir góðan ásetning falla aftur og aftur í neyslu 
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vímuefna. Gorsky skoðaði hvað einstaklingar innan þessa hóps ættu sameiginlegt. Þrátt fyrir 

alla hjálp færustu sérfræðinga, einlægan vilja til að breyta um lífstíl og komast undan oki 

vímuefnafíknar, féllu þeir endurtekið í neyslu. Það sem var sammerkt með þeim öllum var 

endurtekið mynstur í hugsunarhætti, tilfinningaviðbrögðum, hegðun og lífsviðhorfum. Þetta 

mynstur virtist tengjast endurteknum föllum (Gorsky og Miller, 1986). 

Hugmyndir Gorsky um fallþróun, oft nefnt batalíkan Gorsky, byggjast á 

sjúkdómskenningum og eru notaðar í endurkomumeðferðarstarfi hjá mörgum 

viðurkenndum stofnunum, til að mynda á Norðurlöndum. Gorsky er mikils metinn 

fræðimaður sem ferðast víða um lönd þar sem hann heldur fyrirlestra og kennir fagfólki um 

þróun vímuefnafíknar, bata, fallþróun og föll (CENAPS europé, e.d.). 

Í kjölfar nálgunar Gorsky á fallþróun og vinnu við endurkomumenn breyttust áherslur í 

meðferðarstarfi til muna í mörgum löndum hins vestræna heims. Bati eftir 12 spora kerfi AA 

samtakanna var vel þekktur en þarna kom fram áherslumunur á bata annars vegar og 

takmörkuðum bata hins vegar. Þessi þekkingarlegi munur hefur auðveldað og bætt 

endurhæfingu margra og sér í lagi þeirra sem eru hvað verst staddir (Gorsky og Miller, 1986). 

Í starfi sínu og rannsóknum lítur Gorsky á vímuefnafíkn sem þríþætta: Líkamlega, andlega og 

félagslega. Mikilvægt er að veita meðferð sem nær til allra þessara þátta. Þannig færir hann 

rök fyrir því að á seinni stigum í bataferlinu geta komið fram síðhvörf, einnig kölluð 

langtímafráhvörf. Einkenni síðhvarfa eru meðal annars skömm, sektarkennd, minnistruflanir 

og tilfinningalegir erfiðleikar auk þess sem samhæfing hreyfinga getur verið skert. Í meðferð 

fær vímuefnaneytandinn afvötnun við líkamlegum fráhvörfum, stuðning og andlega 

hvatningu bæði í einkaviðtölum og hópastarfi, á fyrirlestrum og AA fundum. Í endurhæfingu 

við vímuefnafíkn, ekki hvað síst í langtímameðferð hefur það gefið bestan árangur að 

einstaklingur fylgi meðferðaráætlun bæði frá degi til dags auk þess að setja sér markvissa 

áætlun til lengri tíma (Gorsky og Miller, 1986). 

Vanlíðan og neikvæð andleg líðan eru þekkt einkenni falla hjá vímuefnaneytendum. 

Þetta undirstrikar þörfina fyrir langtímameðferðarúrræði með áherslu á fyrirbyggjandi 

fallþróunarvinnu (Fahlke, 2009). Þá er ekki  síst mikilvægt að samræmi sé bæði í meðferð og 

endurhæfingu. Áríðandi er að ummönnun sé góð, samfella í þjónustu og þéttriðið öryggisnet 

kringum skjólstæðing. Umgjörð þessi í kringum einstakling þarf að vera honum þægileg. Ekki 

sé um langan veg að fara í meðferð eða á stuðningsfundi og að virk hvatning sé frá starfsfólki 
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á öllum stigum meðferðar. Úrræðin virka sem stuðningur og samræmi í meðferðar- og 

umönnununarferlinu er afar mikilvægt (McKay og Hiller-Sturmhöfel, 2011). 

Grundvöll allrar vinnu með bata og endurhæfingu telur Gorsky vera skilning og 

þekkingu á batanum. Með því vísar hann í takmarkaðan bata, síðhvörf og vinnu með 

fyrirbyggjandi aðferðum fyrir föll, því öll föll hefjast þegar einstaklingurinn er allsgáður. 

Stjórnleysi á sér stað hjá einstaklingi þrátt fyrir að neysla sé ekki til staðar og jafnvel þótt 

fundasókn hjá AA og tólfsporasamtökum sé fyrir hendi. Því er gífurlega mikilvægt að 

endurhæfa einstaklinga með vímuefnafíkn með öllum þeim stuðningi og þeirri þekkingu sem 

orðið hefur á síðustu árum (Gorsky og Miller, 1986). 

Batalíkan Gorsky hefur verið gagnýnt og sjúkdómshugtakið einnig. Batalíkan hans er 

álitið mikilvægt í starfi með vímuefnafíkn og viðurkennt sem slíkt af meðal annars NIDA 

(National Institute on Drugs Abuse). Það er ekki rannsakað vísindalega en Gorsky er vel 

metinn fræðimaður af fagfólki og stofnunum á Vesturlöndum sem hafa batalíkanið að 

leiðarljósi í starfi (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). Gorsky hefur skrifað og gefið út 

handbækur og vinnubækur fyrir fagfólk og vímuefnaneytendur, nú síðast 2010. Það er þeim 

öllum sammerkt að þær byggja á upphaflegum kenningum og batalíkani Gorsky.  

2.5 Endurhæfing 

Ýmsar skilgreiningar á endurhæfingu hafa verið settar fram. Í þessu verkefni verður hugtakið 

skýrt á þá leið að endurhæfing sé samheiti fyrir þær ráðstafanir sem gerðar eru í þágu 

einstaklings sem sökum líkamlegra, félagslegra eða annarra ástæðna hefur skerta getu til 

þátttöku í daglegum viðfangsefnum þar með talið atvinnu. Í starfsendurhæfingu er unnið 

markvisst að því að auka getu einstaklings til þátttöku á vinnumarkaði og bæta getu hans til 

framfærslu. Þannig er meginmarkmið starfsendurhæfingar að auka starfsþátttöku fólks 

ásamt því að bæta hag og auka atvinnuþróun þeirra sem búa við skerta starfsorku vegna 

örorku (Dertell, 2005; Forsætisráðuneytið, 2007). Í upphafi starfsendurhæfingar er áríðandi 

að meta færni skjólstæðingsins, getu jafnt og takmarkanir. Hann setur sér raunhæf markmið 

í samvinnu við fagfólk, vinnur með takmarkanir sínar, nýtir styrkleika sína og áhugahvöt, 

velur viðfangsefni við hæfi sem auka færni, efla trú á eigin getu og færa hann nær þátttöku á 

vinnumarkaði (Gerner, 2007). 

2.5.1 Flokkunarkerfi og líkön 

Í skilgreiningu WHO segir að ,,markmið endurhæfingar miði að því að skjólstæðingur öðlist 

aftur eins og unnt er líkamlega, andlega og félagslega færni“. Endurhæfingin felur í sér öll 
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úrræði þau er dregið geta úr áhrifum skerðingar og/eða skertrar starfsgetu auk þeirra 

hindrana sem fötlun eða skerðing veldur. Í henni felast auk þess úrræði sem auka möguleika 

skjólstæðingsins á að vera virkur þjóðfélagsþegn (WHO, 2012). Hér er horft á alla þá þætti er 

ná til heildrænnar endurhæfingar og fela í sér sameiginlega heildarsýn á stöðu skjólstæðings. 

Skoðaðar eru þarfir hans á líkamlegan, andlegan og félagslegan hátt, með það fyrir augum að 

veita hjálp til sjálfshjálpar, bæta félagsfærni sem og þátttöku hans í eigin lífi sem skilar sér út 

í samfélagið í ánægðari þjóðfélagsþegni (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 

2011). Aðkoma félagsráðgjafa í endurhæfingu er af ýmsum toga og margþætt. Læknar hafa 

yfirumsjón með læknisfræðilegum þáttum en starf félagsráðgjafa byggist að miklu leyti á að 

veita stuðning með áherslu á félagslega þætti.  

Eftir áralanga þróunarvinnu setti WHO árið 2001 fram alþjóðlega flokkunarkerfið um 

færni, fötlun og heilsu sem nefnist á ensku „International Classification of Functioning, 

Disability and Health“ (ICF). Flokkunarkerfið og líkanið eða hugmyndafræðin sem það byggir 

á hefur náð verulegri útbreiðslu innan endurhæfingar enda fellur það vel að nálgun og 

markmiðum hennar (Snæfríður Þóra Egilson, 2011). ICF er eitt af flokkunarkerfum WHO. 

Með því er leitast við að samþætta sjónarhorn læknisfræðinnar, þar sem áhersla er á að 

skerðing sem og sjúkdómar séu einstaklingsins og hin félagslegu sjónarhorn þar sem horft er 

til samfélagslegs samhengis. Færni er lykilhugtak og er sett fram í þremur mismunandi 

víddum: Líkamsstarfsemi/líkamsbygging, athafnir og þátttaka. Þessar þrjár færnivíddir verða 

til við samspil heilsufars og aðstæðna. Aðstæður ná bæði yfir umhverfis- og 

einstaklingsþætti. Þeir fyrrnefndu vísa til efnislegra, félagslegra og skoðanamótandi þátta 

sem skapa rammann og samfélagið sem viðkomandi lifir í. Einstaklingsbundnir þættir vísa til 

aldurs, kyns, menntunar, fjárhags, áhugahvatar, gildismats og vanamynsturs svo eitthvað sé 

nefnt. Mynd 1 sýnir víddirnar í ICF og örvarnar tákna samspilið milli þáttanna sem skipast á 

þær. Með flokkunarkerfi ICF er markmiðið að skrá heilsu og heilsutengda þætti eftir tveimur 

meginstofnum. Annar þeirra fjallar um færni og fötlun en hinn um aðstæður. Hægt er að 

flokka og kóða 1500 atriði (Landlæknisembættið, 2010; WHO, 2012). Ekki verður fjallað 

nánar um flokkunarkerfið og kóðun þess hér. 
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Mynd 1. Myndræn framsetning af líkaninu um færni, fötlun og heilsu (ICF). 

 

WHO mælir með því að ICF sé notað samhliða ICD sjúkdómsgreiningakerfinu, þannig   

sníður hugmyndafræðin heildræna meðferð að þörfum skjólstæðings auk þess sem litið er á 

endurhæfingu sem áframhaldandi ferli (WHO, 2012). Það er notað af fagfólki innan 

heilbrigðis- og félagsþjónustu auk annarra er vinna að stuðningi og meðferðarúrræðum fyrir 

skjólstæðinga í endurhæfingarþörf. ICF hefur átt töluverðan þátt í því að áhrif umhverfis á 

heilsu og heilsutengda þætti eru nú formlega viðurkennd. Það takmarkast engu að síður við 

færni sem tengist heilsufari en tekur ekki til annarra umhverfisþátta eins og fátæktar sem 

sannarlega hefur áhrif (Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

2.5.2 Lífsgæði 

Lífsgæði eru skilgreind sem upplifun einstaklings, í menningarlegu samhengi, um stöðu hans í 

lífinu, séð frá markmiðum hans, gildum, væntingum og áhyggjum. Lífsgæði er því hugtak sem 

gjarnan er notað til að lýsa heildarlífsaðstæðum einstaklings og til að bera saman hópa. Allir 

menn eiga rétt á að búa við lífsgæði, en það er gjarnan viðmið í þjónustu við fólk. Það vísar til 

allra þátta sem einstaklingur býr við, bæði innbyrðis og í samspili við umhverfið (Brown og 

Brown, 2003; Colver, 2009). Hugtakið lífsgæði hefur bæði hlutlæga og huglæga vídd. Sú 

hlutlæga nær til þátta eins og næringar, gæða húsnæðis, fjárhags, aðgengis að 

heilbrigðisþjónustu, hreinu andrúmslofti, menntun, vináttu, fjölskyldutengsla og 



   18 

mannréttinda. Huglæga víddin byggir á upplifun einstaklingsins af eigin lífsgæðum og nær til 

lífsfullnægju, vellíðanar og trúar á eigin getu í sambandi við þátttöku í námi, vinnu auk 

tengsla við vini og fjölskyldu (Colver, 2009). 

2.6 Félagsauður 

Félagsauður er skilgreindur sem verðmæti félagslegra tengsla sem myndast við fjölskyldu- og 

vinatengsl, á vinnustöðum og í nærsamfélaginu (Coleman, 1988). Félagsauður fjallar því um 

þau tækifæri, bjargir og tengsl sem skjólstæðingar búa við. Hann getur styrkt stöðu þeirra og 

aukið lífsgæði (Larring og Stjernø, 2010). Þannig má segja að félagsauður sé kjarni í vinnu 

með fólki sem býr við félagsleg vandamál. Til að byggja hann upp þarf valdeflingu, virkni og 

þátttöku viðkomandi skjólstæðings. Eldri hugmyndir um félagsauð og leiðir til að auka hann 

byggðu oft á forræðishyggju þar sem fólki var stýrt í ákveðnar áttir og áhersla var á félagslega 

og fjárhagslega þróun samfélagsins. Mælikvarðinn á félagsauð var þá betri fjárhagur, betri 

heilsa og atvinnumöguleikar, meiri lífsgæði og velferð auk fækkun afbrota. Nú er talið að 

óformleg inngrip og stuðningur frá tengslaneti einstaklings geti jafnast á við aðstoð frá 

fagfólki. Þegar þarfir skjólstæðinga eru metnar þarf að horfa til lengri tíma varðandi það að 

byggja upp félagsauð og ná jafnvægi því sem þeir þarfnast í bataferlinu (Blomquist, 2009). 

Með því að byggja upp félagsauð má auka möguleika skjólstæðings til breytinga. Ýmsir þættir 

í umhverfinu geta dregið úr möguleikum einstaklings til að lifa innihaldsríku lífi og taka virkan 

þátt. Í umhverfinu felast bæði tækifæri og tálmanir (Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

Í norskri rannsókn var félagsauður innan jaðarhópa skoðaður. Þar voru bornir saman 

tveir hópar. Annar sótti aðstoð til Hjálpræðishersins og hinn til Hjálparstofnunar Kirkjunnar, 

samtals um 80 manns. Ein af rannsóknarspurningunum fjallaði um að skoða að hve miklu 

leyti félagsleg tengsl stuðluðu að því að einstaklingur næði árangri í því að komast út úr 

slæmum aðstæðum. Rannsakendur höfðu sérstakan áhuga á að skoða félagsauð, tengslanet 

og félagsfærni en þeir töldu þennan hóp hafa minni aðgang að félagsauði en hinn almenni 

borgari. Að auki virtist sem félagsleg tengsl viðhéldu neikvæðri stöðu þeirra frekar en að 

hjálpa þeim áfram í lífinu. Aðstandendur rannsóknarinnar töldu að samfélagsleg vandamál 

jaðarhópa væru oft það umfangsmikil að leiðsögn og hjálp frá fagfólki dygði ekki til. Til 

grundvallar rannsókn sinni notuðu þeir skilgreiningu Colemans (1988) á félagsauði sem sagði 

að hann næði yfir tengslanet og sambönd einstaklings sem væru honum nytsamleg og gætu 

eflt áhuga hans á að breyta aðstæðum sínum (Larring og Stjernø, 2010). Niðurstöður sýndu 
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að báðir hópar höfðu lítil tengsl við fjölskyldur sínar. Á hinn bóginn reyndust vinatengsl álíka 

og hjá öðrum. Þá kom í ljós að hjónaband eða sambúð hafði jákvæð áhrif á félagsauð, 

sambúðaraðili studdi við einstaklinginn og félagsleg tengsl voru meiri. Rannsakendur gáfu sér 

að þátttakendur hefðu minni félagsleg tengsl við fjölskyldu sína og nána vini. Svo reyndist 

ekki vera og vinatengsl voru ekki minni en hjá fólki almennt. Þeir sem höfðu tengsl við 

persónur sem voru betur settar heldur en þeir sjálfir, höfðu betra aðgengi að úrræðum. Í 

þeim tilvikum þar sem vinátta tengist vímuefnamisnotkun er hætta á að slík vinatengsl 

reynist einstaklingi ekki til framdráttar í lífinu. Hvaða áhrif tengslanet þeirra á öðrum sviðum 

lífsins hefur eða á líf þeirra almennt, var látið ósvarað í þessari rannsókn. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að það að vera í sambúð eða hjónabandi auki félagstengsl og geti leitt til betri 

félagslegrar stöðu. Þó geta væntingar maka til þessara einstaklinga gert þeim erfitt fyrir ef 

maki hefur væntingar um félagsfærni sem hugsanlega er ekki til staðar (Larring og Stjernø, 

2010). Frá þessu sjónarhorni getur aðgengi að félagslegum úrræðum og tengslum verið til 

bóta þegar vinna á með jaðarhópa eins og fólk með langvinnan vímuefnavanda. 

2.7 Umhverfi og búseta 

Umhverfi og þar með talið búsetuform getur haft áhrif á velferð og líðan fólks. 

Vímuefnaneytandi sem er í bataferli getur farið út af sporinu við það eitt að búa í óstöðugu 

umhverfi. Þetta má lesa úr niðurstöðum rannsóknar sem Polcin, Korcha, Bond og Galloway 

birtu árið 2010. Þau sýndu fram á að skortur á traustum og stöðugum áfengis- og 

vímuefnalausum áfangaheimilum og nærumhverfi, getur komið í veg fyrir vímuefnalaust 

líferni og hindrað þróun batans. Rannsóknin náði til 300 einstaklinga sem fluttu inn á tvö 

mismunandi áfangaheimili á 18 mánaða tímabili. Hún staðfesti niðurstöður fyrri rannsókna af 

svipuðum toga sem bent hafa á hversu mikilvægar félagslegar og umhverfislegar breytur eru 

fyrir bataferli einstaklings. Þrátt fyrir að kostir áfangaheimila séu margir þá hafa þau einnig 

sín takmörk. Íbúar þeirra dvelja þar í afmarkaðan tíma og þurfa yfirleitt að útvega sér 

húsnæði sjálfir án þess að vera tilbúnir til þess. Húsnæði fyrir allsgáða (e. sober houses) hafa 

verið notuð í Bandaríkjunum um skeið, sérstaklega í Kaliforníu. Heimilin eru áfengis- og 

vímuefnalaus, sem er ákjósanlegt umhverfi fyrir einstaklinga sem hafa það sameiginlega 

markmið að halda sig frá áfengi og vímuefnum. Að auki eru úrræðin varanleg ef viðkomandi 

kýs það. Heimilin eru sjálfseignarstofnanir og íbúar greiða sjálfir fyrir búsetu sína. Í þessu 

fyrirkomulagi er ætlast til að íbúar taki reglubundið þátt í starfi tólfsporasamtaka og áhersla 
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er lögð á jafnræði og stuðning meðal íbúanna. Þeir vímuefnaneytendur sem notið hafa slíkra 

búsetuúrræða hafa náð meiri árangri í bataferli sínu en þeir sem gera það ekki (Polcin, 

Korcha, Bond og Galloway, 2010). 

2.8 Starfsendurhæfing 

Tilgangur starfsendurhæfingar er atvinnutengd endurhæfing með það markmið að stuðla að 

atvinnuþátttöku og launuðu starfi. Starfsendurhæfing getur bæði tekið tíma og verið 

kostnaðarsöm en árangur hennar getur skilað sér margfalt tilbaka jafnt til skjólstæðings sem 

og samfélagsins (Landssamtök lífeyrissjóða, 2005). Gildi daglegrar iðju, þar með talið vinnu er 

almennt viðurkennt og á það við um bæði einstaklinginn, fjölskyldu hans og samfélagið í 

heild. Samspil iðju og umhverfis speglast af hvort öðru og er samband þar á milli talið virkt, 

samþætt og flókið (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2008; Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

Ýmsar rannsóknir og kenningar hafa komið fram um áhrifaþætti og hvert samspil þeirra við 

starfsendurhæfingu og atvinnuþátttöku er. 

Það er talið manninum eðlilegt að lifa reglubundnu lífi þar sem viðhöfð er ákveðin 

venja, siðir og lífsform. Slíkur lífsstíll leiðir til þess að félagsleg samskipti eiga sér stað og hafa 

þau jákvæð áhrif á sálfélagslega líðan einstaklingsins (Karsten, Geithner og Moser, 2009). 

Þegar gerð er markviss áætlun fram í tímann minnka einkenni langtímafráhvarfa og öryggi 

viðkomandi einstaklings eykst. Þetta á sérstaklega við þegar í slíkri áætlun felst neysla á hollu 

matarræði, næg hreyfing, reglubundinn svefn og hvíld. Samspil þátta eins og heilsu og iðju 

hefur áhrif á sjálfsmynd fólks, getur aukið færni og komið í veg fyrir sjúkdóma. Það að 

einstaklingar upplifi það að vera við stjórnvölinn í eigin lífi skiptir miklu fyrir bata (Gorsky og 

Miller, 1986, Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). Þau áhrif sem vímuefnaneysla 

getur haft í för með sér á líf þeirra sem ánetjast eru til að mynda skert virkni ásamt því að 

hversdagslegt líf viðkomandi getur hlotið skaða af. Það að geta ekki tekið þátt í lífinu með 

sínum nánustu getur leitt til bæði líkamlegra og andlegra þjáninga einstaklings sem og 

versnandi heilsufars (Kielhofner, 2002). 

Marie Jahoda (1982) kom fram með sjónarmið um dulin áhrif vinnumarkaðsins (e. 

latent deprivation model) en þar hélt hún því fram að augljósar afleiðingar atvinnuleysis 

væru ekki eingöngu fjárhagserfiðleikar og ótrygg afkoma heldur fylgdu einnig dulin áhrif. 

Jahoda taldi þau hafa mikil sálfélagsleg áhrif á stöðu og líðan einstaklings. Þetta eru athafnir 

eins og að skipuleggja tíma sinn, eiga félagsleg samskipti, eiga hlutdeild í hópi og starfi. Hin 



   21 

duldu áhrif taldi Jahoda ekki síst hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklings. Til að vinna með þessar 

afleiðingar taldi hún vinnumarkaðinn hentugastan og hafa aðrar rannsóknir komist að sömu 

niðurstöðu (Karsten, Geithner & Moser, 2009).  

Í rannsókn Whiteneck, Meade, Dijikers, Tate, Bushnick, og Forcheimer (2004) kom fram 

að fjöldi umhverfishindrana hafði greinileg áhrif á lífsánægju fólks auk þess sem þær drógu 

úr þátttöku einstaklinga. Samkvæmt félagslegum sjónarhornum á skerta færni hafa 

efnislegar, menningarlegar og félagslegar hindranir áhrif á fólk. Umhverfi einstaklings hefur 

mikil áhrif á líf og líðan hans og því geta hindranir sem þessar staðið í vegi fyrir þátttöku hans 

í samfélaginu og leitt til vaxandi erfiðleika fyrir viðkomandi. Sem dæmi má nefna fordóma og 

neikvæð viðhorf (Barnes, Oliver og Barton, 2002; Barnes og Mercer, 2003; Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Whiteneck o.fl., 2004). Í Svíþjóð var rannsakað hvers konar iðja skipti 

einstaklinga með geðrænan vanda mestu máli og að hverju þyrfti að huga við 

starfsendurhæfingu þeirra. Niðurstöður bentu til þess að í fyrsta lagi þyrfti einstaklingur að 

finna fyrir því að hann kæmi að gagni, í öðru lagi að hann væri metinn sem starfskraftur á 

almennum vinnumarkaði en takmarkaðist ekki við verndaðan vinnustað, í þriðja lagi að 

starfsendurhæfingin leiddi til hvetjandi og auðgandi félagslegra samskipta og í fjórða lagi að 

hann upplifði starfsánægju auk gleði (Hvalsøe og Josepsson, 2003). 

Gerner (2007) skoðaði ferlið sem fylgir því að snúa til baka til vinnu eftir langa fjarveru 

frá vinnumarkaði sökum veikinda. Niðurstöður úr fyrri rannsóknum á starfsendurhæfingu 

voru þversagnakenndar að mati Gerner. Hún skoðaði ýmsa þætti hjá þeim sem voru 

sjúkraskrifaðir í Svíþjóð í lok 19. aldar og þá erfiðleika sem fylgja í kjölfar langvarandi tímabils 

án atvinnu. Fram kom að þeir sem fengið höfðu starfsendurhæfingu höfðu í mun minna mæli 

haldið áfram í starfi eða fengið vinnu en þeir sem ekki höfðu notið starfsendurhæfingar. Við 

nánari skoðun kom í ljós að áhersla hafði verið lögð á starfsendurhæfingu hjá þeim sem voru 

hvað verst staddir, bæði andlega og líkamlega. Þar af leiðandi höfðu þeir, frá byrjun hvað 

minnstu möguleika á að fara aftur til vinnu þrátt fyrir endurhæfingu. Ennfremur kom fram að 

þeim sem vegnaði best við að komast aftur á vinnumarkað eftir langt veikindaleyfi voru 

sterkari líkamlega sem og andlega. Þeir komust ekki síst áfram á eigin áhuga, vilja og 

dugnaði. Enginn munur reyndist vera á milli kynja. Þá kom í ljós að  þeir sem höfðu góða trú á 

möguleikum sínum gekk betur að fá vinnu heldur en þeim sem höfðu minni trú. Þessar 

niðurstöður renndu stoðum undir mikilvægi valdeflingar (e. empowerment) í samspili við 

styrk og vilja einstaklings til að snúa aftur á vinnumarkaðinn. Niðurstöður sýndu einnig að 
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hlutirnir geta snúið á annan veg eins og þegar einstaklingar sem voru í endurhæfingu fullir 

vilja og áhuga upplifðu það miklar takmarkanir og hindranir að þeir mátu það ekki raunhæft 

að fara aftur inn á almennan vinnumarkað. Þetta sýnir hversu mikilvægt það er að hlusta vel 

á hvern og einn, taka mið af trú hans á eigin getu og veita reglulega eftirfylgd þann tíma sem 

einstaklingur er sjúkraskrifaður. Líðan og heilsa fólks getur breyst. Þessi rannsókn er í 

samræmi við það sem sambærilegar rannsóknir sýna, það er hversu áríðandi það er að 

einstaklingur upplifi sig við stjórnvölinn í lífi sínu (e. locus of control), ásamt hvatningu frá 

fagfólki og úrræðum innan starfsendurhæfingar. Ennfremur að einstaklingur taki virkan þátt í 

eigin endurhæfingu, fái að setja fram skoðanir og að hlustað sé á markmið hans og 

takmarkanir. Þá kom fram hversu áríðandi það er að sami fagaðili haldi utan um málaskrá 

einstaklings og að greiður aðgangur sé að þeim aðila (Gerner, 2007). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn var gerð úttekt á áhrifum starfsendurhæfingar á fátækt, 

félagslega einangrun og virkni skjólstæðinga sem höfðu notið þjónustu hjá 

Starfsendurhæfingu Norðurlands (SN). Hlutverk SN er fyrst og fremst að veita 

starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga sem vegna slysa, veikinda og/eða félagslegra erfiðleika 

eru með skerta starfsgetu en hafa hug á að snúa aftur til vinnu. Starfið hjá SN er byggt á 

þverfaglegri samvinnu fagfólks og alhliða samstarfi við nærsamfélagið. Þannig koma að 

borðinu öll þau kerfi sem tengjast skjólstæðingnum, þar með talin þau sem sinna málefnum 

atvinnulausra og öryrkja. Þetta er gert til að auka yfirsýn og tryggja bætta samþættingu 

úrræða. Meginmarkmið SN er að endurhæfa skjólstæðinga til atvinnu og náms með það að 

leiðarljósi að auka lífsgæði þeirra.  Áhersla er lögð á að endurhæfing fari fram í heimabyggð 

(Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már 

Magnússon og Guðný Björk Eydal, 2011). Upplýsinga var aflað með því að leggja fyrir 

sjáfsmatslista (ASEBA), með símakönnun og viðtölum. Úrtakið náði til 100 þátttakenda. 

Niðurstöður leiddu í ljós að við upphaf starfsendurhæfingar voru framtíðaráhyggjur, kvíði, 

depurð og skortur á sjálfstrausti meginvandamál skjólstæðinganna hjá SN. Að 

endurhæfingartímabilinu loknu töldu 60% að dregið hefði úr félagslegri einangrun, þá voru 

70%  ánægðari með líf sitt og töldu sig ekki búa við fátækt. Alls 85% upplifðu aukið 

sjálfstraust. Alls voru tæplega 50% í námi af einhverjum toga en tæplega 60% voru í starfi í 

einhverri mynd. Enginn skjólstæðinganna þurfti fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi. Fjölgun varð 

á launþegum og sjálfstætt starfandi aðilum en þeim sem þáðu lífeyrissjóðsgreiðslur og 

örorkubætur fjölgaði einnig. Það gaf til kynna að einhver hópur þurfti bætur. Rannsakendur 
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komust að þeirri niðurstöðu að með starfsendurhæfingu megi draga úr fátækt og félagslegri 

einangrun auk þess sem hún hvetur til virkni. Niðurstöður sýndu einnig að þátttakendum leið 

betur, þeir voru bjartsýnni, dregið hafði úr erfiðleikum þeirra auk þess sem aðlögun og færni 

jókst. Þátttaka í námi og launuðu starfi varð einnig meiri (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 

2011). 

Fleiri rannsóknir snúa að því að koma skjólstæðingum sem hafa verið án atvinnu lengi 

út á vinnumarkaðinn. Ein slík var gerð við John Hopkins háskólann í Bandaríkjunum og náði til 

vímuefnaneytenda sem voru í langtíma Methadone meðferð. Valdir voru þeir skjólstæðingar 

sem höfðu verið í að minnsta kosti eitt ár í meðferðinni en voru ekki í vinnu. 

Meginmarkmiðið var að koma sem flestum í störf og til þess var beitt nokkurs konar 

vinnuskyldu. Skjólstæðingum var boðið að vinna í að minnsta kosti 20 tíma og þá annað 

hvort sem sjálfboðaliðar í samfélagsvinnu eða í launuðu starfi. Þeir fengu að vita að þeir 

hefðu tvo mánuði til að útvega sér starf. Að öðrum kosti yrðu þeir fluttir á aðra 

meðferðardeild og gert skylt að taka þátt í tíu vikna meðferðadagskrá sem stóð í átta tíma á 

viku. Af skjólstæðingum þessum tókst 75% þeirra að koma sér í vinnuúrræði innan 

tímamarka. Alls voru 78% enn í vinnu sex mánuðum síðar. Þeir sem voru í hvorugu úrræðinu 

áttu það sameiginlegt að vera komnir í neyslu harðra vímuefna stuttu síðar. Niðurstöðurnar 

voru í samræmi við fyrri rannsóknir á tengslum vímuefnameðferða og atvinnuþátttöku þar 

sem niðurstöður hafa sýnt að atvinna styður við bata skjólstæðinga (Kidorf, Hollander, King 

og Brooner, 1997).  

Forsvarsmönnum á 21 meðferðarstofnun víðs vegar í Bandaríkjunum þótti þörf á að 

rannsaka betur og auka þekkingu á orsökum atvinnuleysis hjá vímuefnaneytendum. Töldu 

þeir lakan meðferðarárangur oft tengjast atvinnuleysi bæði á meðan meðferð stóð og eftir 

að henni lauk. Rannsóknin náði til 628 þátttakenda og voru þeir valdir með slembiúrtaki. 

Skipt var í tvo hópa þar sem annar fékk hefðbundna vímuefnameðferð en jafnframt aðgang 

að upplýsingum um vinnuúrræði í formi bæklinga. Hinn hópurinn fékk auk hefðbundnu 

meðferðarinnar vikulega hópfundi fjóra tíma í senn. Fundirnir voru sérstaklega sniðnir að 

þörfum atvinnuleitenda. Hóparnir náðu áþekkum árangri eftir þrjá og sex mánuði. Eftir þrjá 

mánuði var fimmtungur þátttakenda eða 24,3% kominn með starf sem almennir launþegar 

en þriðjungur þátttakenda var kominn með starf sem almennir launþegar eftir sex mánuði 

eða 31,9%. Niðurstöður sýndu því engan marktækan mun hvort sem um var að ræða 
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hefðbundna meðferð með eða án markvissra aðferða og úrræða fyrir atvinnulausa (Svikis, 

Keyser-Marcus, Stitzer o.fl., 2012). 

Isenberg og Isenberg (2011) gerðu eigindlega rannsókn sem náði til einstaklinga sem 

höfðu notið velferðarþjónustu til langs tíma. Þátttakendur voru ráðnir til starfa hjá 

bæjarfélagi sínu í eitt ár. Niðurstöður sýndu að lífsgæði þeirra höfðu aukist umtalsvert.  

Lífsgæði þessi töldu þátttakendur að kæmu fram í svörun á sálfélagslegri þörf, 

fjárhagslegu sjálfstæði og ekki hvað síst við að sjá tilgang í lífinu. Það var sameiginlegt með 

öllum þátttakendum að upplifa mikilvægi atvinnu og þess félagslega sem fylgt getur starfi og 

síðast en ekki síst því að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Þeim fannst atvinna vera 

mikilvæg stoð í dagsins önn og margt jákvætt fylgja því að hafa starf. Það að gegna starfi væri 

hluti af sjálfsmynd einstaklings og hefði gildi sem slíkt. Töldu þátttakendur sig meðal annars 

finna fyrir auknu sjálfsöryggi og að sá fjárhagslegi munur sem varð á tekjuaukningu frá 

bótum yfir í lágmarkslaun hafði mikla þýðingu fyrir bætt lífsgæði hjá þeim. Þátttakendur í  

úrræði þessu voru allir á einu máli um þá ósk að eiga áfram kost á atvinnu og enginn gat 

hugsað sér að fara aftur á félagslegar bætur (Isenberg og Isenberg , 2011).   

 Rannsóknir voru gerðar á árunum 1998-2003 á tæplega 500 vímuefnaneytendum 

sem höfðu fengið meðferð með ólíkum hætti, á dagdeildum, í hefðbundnum innlögnum auk 

langtímameðferðar. Rannsóknirnar sneru að því hvort það borgaði sig að veita 

vímuefnaneytendum með langvinnan vanda meðferð. Sýndu þær fram á jákvæðar 

niðurstöður. Meðferðir leiddu til minnkandi neyslu, fleiri vinnustunda, betri heilsu og fækkun 

afbrota. Engin ein tegund meðferðaforms var talin betri en önnur en skýrt kom fram að 

meðferðir sem náðu yfir langan tíma gáfu betri raun. Fram kom að nauðsyn væri á markvissri 

eftirfylgni við einstaklinga eftir útskrift, slíkt yki batalíkur enn frekar. Að auki kom fram að 

íhlutun sem tekur á sálfélags- og umhverfisþáttum skilaði sér í bættum árangri. Þá kom fram 

að til lengri tíma litið væri það hagstæðara bæði fyrir einstaklinga og samfélagið að kosta 

meðferðir fyrir vímuefnaneytendur sem bjuggu við langvarandi félagsleg vandamál (Melberg, 

Lauritzen og Ravndal, 2003). 

Magura, Staines, Blankertz og Madison (2004) skoðuðu með gagnrýnum hætti (e. 

critical review) árangur af starfsendurhæfingu fyrir vímuefnaneytendur. Höfundar tóku fyrir 

birtar rannsóknir síðustu þriggja áratuga í Bandaríkjunum. Þeir bentu á að atvinnuþátttaka 

væri oft nefnd sem ein af mikilvægustu leiðunum í bataferli vímuefnaneytenda. Þrátt fyrir 

þetta hafa flest hefðbundin meðferðarúrræði ekki stutt við atvinnuþátttöku hjá 
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skjólstæðingum sínum með markvissum hætti. Skjólstæðingar opinberra meðferðarstöðva 

reyndust oftar án atvinnu eða höfðu óreglulega vinnu, árið 2000 var hlutfallið 67%. Þegar 

fjallað er um tengsl atvinnu og vímuefnanotkunar er bent á að einstaklingar sem hafa fast 

starf séu ólíklegri til að fara í neyslu en þeir sem eru atvinnulausir. Rannsóknir hafa ekki sýnt 

fram á bein orsakatengsl milli starfsendurhæfingar og árangurs í bataferli. Í umræðuna 

skarast einnig þær hugmyndir að vímuefnafíkn sé ástæða atvinnuleysis hjá einstaklingum og 

þess vegna leiði árangursrík meðferð sjálfkrafa af sér atvinnuþátttöku viðkomandi. Þetta er 

þó ekki svona einfalt. Mögulega hefur það áhrif að þeir sem ná árangri í meðferð eru 

skjólstæðingar sem hafa sterkan vilja og áhuga til að breyta um líferni. Þessi viljastyrkur geri 

það að verkum að þeir útvega sér starf að meðferð lokinni. Ýmsar nýjungar hafa komið fram 

innan starfsendurhæfingar fyrir þennan hóp síðan 1980. Engin ein nálgun er notuð framar 

annarri, almennt er talið að atvinnuþátttaka sé þýðingarmikil forsenda bata en höfundar 

benda á að það vanti rannsóknir sem byggi á samanburðarhópum. Fræðileg rök vantar, 

sumar niðurstöður byggja á kenningum og enn aðrar nálganir virðast handahófskenndar. 

Tvær megin nálganir eru algengastar. Annars vegar sú að skjólstæðingur þurfi að ná 

jafnvægi og tilskildum bata áður en þeir fara í atvinnuúrræði. Hins vegar er lögð áhersla á að 

skjólstæðingur fari snemma í bataferlinu í atvinnuúrræði, það auki batalíkur og er notað 

samhliða langtímameðferð.  

Megin niðurstaðan er sú að starfsendurhæfing þarf að vera skjólstæðingsmiðuð og að 

áhugahvöt og vilji til að breyta skipti miklu máli. Höfundar benda á að rannsókna sé þörf á 

samspili árangurs og áhugahvatar. Vísbendingar séu um það að áhugahvöt skjólstæðingsins 

hafi mest forspárgildi fyrir árangur í meðferð. Engu að síður sé fólgin mikil þversögn í því að 

horfa á áhugahvötina eingöngu því margir skjólstæðingar „virðast“ áhugalausir en það er 

hugsanlega birtingarform fyrir lært hjálparleysi (e. learned helplessness), oft sé flókið að 

greina þarna á milli. Með því að dæma viðkomandi skjólstæðing eingöngu út frá hegðun þá 

er hætta á að horft sé fram hjá flóknu samspili áhugahvatar og atferlis (Magura, Staines, 

Blankertz og Madison, 2004). 

2.9 Atvinna með stuðningi 

Atvinna með stuðningi (e. supported employment) er úrræði sem fyrst kom fram á áttunda 

áratug síðustu aldar og tekur mið af þörfum einstaklinga með minnkaða starfsgetu vegna 

skerðingar eða fötlunar. Markmiðið er að auka þátttöku þeirra á almennum vinnumarkaði 
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með viðeigandi stuðningi. Byggt er á því að finna starf sem hentar hverjum og einum, virkja 

starfsgetu, aðlaga aðstæður á almennum vinnumarkaði og styðja þannig við skjólstæðinga og 

vinnuveitendur. Það telst stórt skref í átt að frelsi og sjálfstæði einstaklings að vera launþegi 

og fullgildur skattgreiðandi frekar en að vera á vernduðum vinnustað og þiggja bætur 

(Hernes, 1996).  

2.10 Samþætt þjónusta 

Í nútíma heilbrigðis- og félagsþjónustu er lögð æ ríkari áhersla á markvisst samstarf fagstétta 

innan endurhæfingar sem og virka þátttöku skjólstæðingsins. Endurhæfing miðar að því að 

styrkja fólk til betri andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar færni og veita því úrræði er stuðla 

að virkni í þjóðfélaginu (WHO, 2012). Í skýrslu þverfaglegs hóps um stefnumörkun í 

endurhæfingu er lögð áhersla á sameiginlega sýn fagmanna á sálfélagslegt atgervi 

skjólstæðingsins. Með þessari áherslu er leiðarljósið heildræn sýn á þarfir og að styrkja og 

bæta getu til sjálfshjálpar og aukinnar ábyrgðar. Með aukinni þátttöku einstaklings í eigin 

umhverfi svo sem á heimili, vinnu, námskeiðum, skóla auk skipulags á eigin frítíma aukast 

lífsgæði og viðkomandi verður ánægðari og virkari þjóðfélagsþegn. Með reglubundnu og 

endurteknu jákvæðu mynstri eykst skilvirkni einstaklinga í athöfnum og getur sá vani með 

tímanum veitt þeim aukið öryggi, sjálfstraust og ekki hvað síst áhuga. Einnig kom fram að 

bæta mætti samstarf milli ólíkra stofnana og þjónustukerfa sem koma að endurhæfingu fólks 

með skerta starfsorku. Með samfellu í þjónustu, aðgengilegum verkreglum og markvissu 

samstarfi mætti bæta kjör allra, bæði þeirra er þiggja þjónustuna og þeirra sem hana veita 

(Björk Pálsdóttir, Hjördís Jónsdóttir, Ingibjörg Sig. Kolbeins, Kalla Malmquist, Magnús 

Pálsson, Sigríður Magnúsdóttir o.fl. 1999; Kielhofner, 2008). 

Fræðimenn, fagfólk, skjólstæðingar og stjórnvöld aðhyllast í auknu mæli þá skoðun að 

þegar um vímefnaneytendur er að ræða þurfi endurteknar meðferðir og að markviss 

stuðningur sniðinn að þörfum og aðstæðum hvers og eins þurfi að vera í boði. Þegar um 

krónískan fíknarsjúkdóm er að ræða er langtímameðferð nauðsynleg. Þá hafa rannsóknir 

einnig sýnt að við meðferð er mest um vert að styðja skjólstæðing í átt til bata með 

samþættri þjónustu þar sem áhersla er á að styrkja tengslanet, það er fjölskyldu, vini, 

vinnuveitendur og jafningja. Það er mikilvægt í samvinnu við skjólstæðinginn að hanna og 

þróa áframhaldandi langtímaúrræði. Úrræðinu er þá ætlað að halda utan um hann til lengri 

tíma og jafnvel þótt hann falli er honum gert mögulegt að koma inn í það aftur (Mckay og 
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Hiller-Sturmhöfel, 2011). Horfa ber á hvern skjólstæðing fyrir sig og hafa hann með í ráðum 

eins og unnt er. Mikilvægt er að jafnvægi náist í innra sem og ytra umhverfi viðkomandi. Það 

ferli þróast síðan jafnt og þétt í bataferlinu. Þannig er ekki einungis unnið til skamms tíma 

með fráhvarfs- og líkamleg einkenni, heldur einnig að því að byggja upp og styrkja félagsleg 

tengsl og umhverfi til lengri tíma litið. Aðgerðir og úrræði þurfa að byggjast á mörgum 

tegundum inngripa, formlegum og óformlegum. Því geta allar lausnir sem auka batalíkur og 

lífsgæði einstaklings vegið þungt (Blomquist, 2009). 

2.11 Þáttur félagsráðgjafar og valdefling  

Í siðareglum félagsráðgjafa hér á landi segir að grundvöllur í starfi sé virðing fyrir manngildi 

og sérstöðu einstaklings auk trúar á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Þá 

kemur fram að markmið félagsráðgjafar sé meðal annars að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Frá upphafi félagsráðgjafar hefur það verið grunnþáttur í starfi að gefa einstaklingi 

möguleika á að ná valdi á lífsaðstæðum sínum. Í vinnu félagsráðgjafa eru lykilhugtök eins og 

virðing, viðurkenning og samhygð í fyrirrúmi. Þar reynir á hæfileika félagsráðgjafa til að 

stuðla að því að skjólstæðingar hans efli hæfni sína og getu til að leysa vanda og takast á við 

erfiðleika. Heildarsýn er eitt af einkennum í starfi félagsráðgjafa og er unnið út frá hverjum 

einstaklingi fyrir sig auk þess sem félagsráðgjafi þarf að geta séð samspil einstaklingsins og 

samfélagsins í heild. Hann þarf að geta horft á aðstæður skjólstæðinga sinna og skoðað þær 

frá öllum hliðum. Félagsráðgjafar leiðbeina fólki í átt til úrræða, þjónustu og nýrra möguleika. 

Þeir vinna samkvæmt löggjöf og hafa það hlutverk að vinna að bættri þjónustu, leita lausna  

og standa vörð um hag skjólstæðinga sinna (Farley, Smith og Boyle, 2006; Lára Björnsdóttir, 

2006; Marthinsen og Skefstad, 2007). 

Þegar unnið er með félagsleg vandamál hefur í félagsráðgjöf meðal annars verið notuð 

hugmyndafræði sem upprunnin er frá Bretanum Keith Popple en hann skipti kenningum 

sínum í tvo meginhópa. Margræðiskenningar (e. pluralist theories) og Átakakenningar (e. 

radical and social theories). Margræðiskenningin er talin heppileg í vinnu með félagslegan 

vanda sökum þess að hún leggur áherslu á fjölbreytileika í valddreifingu og samráð við alla 

hópa samfélagsins. Megináhersla er á að vernda þá hópa sem verða undir í samfélaginu og 

hjálpa þeim að yfirstíga vandamál sem þeir eiga við að etja í bæði nærumhverfi sínu og 
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samfélaginu í heild. Það er gert með því að virkja skjólstæðinga til þátttöku og stuðla að 

bættum félagslegum tengslum (Hey, Lister og March, 2006; Popple, 2010).  

Valdefling tengist endurhæfingu og starfi félagsráðgjafa í auknu mæli. Fagleg þekking 

sem og þróunarvinna hefur leitt í ljós gildi þess að fagfólk og skjólstæðingar mætist á 

jafnréttisgrundvelli og eigi samstarf. Þá hafa markvissar aðferðir sem hvetja og auka 

sjálfshjálpargetu borið góða raun. Slíkt ýtir undir mikilvægi þess að skjólstæðingur öðlist 

aukin völd og styrk til að hafa sjálfur áhrif á eigið líf og aðstæður (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Hugtakið valdefling (e. empowerment) lýsir ákveðnu valdi en vísar að auki til sjálfseflingar. 

Þetta er vítt hugtak sem fræðimenn hafa aðlagað að viðfangsefnum sínum og fræðum eftir 

bestu getu. Þegar unnið er með valdeflingu er mikilsvert að skoða hana út frá báðum hliðum. 

Annars vegar er það er einstaklingur og vandamál hans og hins vegar fjárhagslegar og 

samfélagslegar aðstæður. Önnur hliðin snýr að hinu persónulega og mikilvægi þess að 

einstaklingur sé  meðvitaður um ábyrgð á eigin lífi og öðlist betri stjórn á því. Valdefling 

styrkir sjálfsmynd, eykur getu og þekkingu til að efla þá þætti í eigin fari sem síðan styrkja 

sjálfstraust. Hin hliðin snýr að pólitískum þáttum valdeflingar og vinnu í átt til jafnréttis og að 

veita þeim er minni bjargir hafa sömu kjör og möguleika og aðrir þegnar samfélagsins. Þegar 

valdefling er höfð að leiðarljósi er nauðsynlegt að vera meðvitaður um það viðhorf sem oft er 

ríkjandi að einstaklingur beri einn ábyrgð á stöðu sinni, gjörðum og vali og þurfi því að taka 

afleiðingunum. Sérhver einstaklingur er sérfræðingur í eigin lífi og þörfum. Þættir eins og 

bágborin félagsleg- og fjárhagsleg staða hamlar getu og hæfni einstaklinga til framkvæmda 

(Askheim, 2003; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Rannveig Traustadóttir; Tew, 2006). 

Valdefling er því ferli þar sem fagfólk stuðlar að virkni skjólstæðinga, hópa og 

samfélags. Með valdeflingu er unnið að að því að minnka valdaleysi og gefa skjólstæðingum, 

hópum eða samfélagi möguleika á að vera og upplifa sig sem áhrifavald í eigin lífi. Aukin áhrif 

á eigið líf og umhverfi leiða af sér meiri lífsgæði (Neville, 2004). Með valdeflingu er stuðlað 

að því að skjólstæðingur öðlist færni til að nýta sér þær samfélagslegu bjargir sem auka 

líkurnar á því að hann nái fram persónu- og félagslegum markmiðum. Þegar skjólstæðingur 

kemur auga á þá möguleika sem felast í félagslegu umhverfi hans og öðlast meiri færni til að 

stjórna eigin lífi eflist sjálfsmynd, trú á eigin áhrifamátt og lífsgleði (Stewart, 1994; Wilkinson, 

1998). 

Með því að starfa undir merkjum valdeflingar færir félagsráðgjafinn sig frá 

forræðishyggju yfir í áherslu á sjálfræði, réttindi og þarfir einstaklinga séð frá sjónarhorni 
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þeirra (Tew, 2006). Félagsráðgjafar starfa oft með jaðarhópum og sporna við samfélagslegri 

kúgun. Oft þarf tíma og þolinmæði við að ná fram persónulegum styrkleika hjá einstaklingum 

og til að byggja upp trú þeirra sjálfra á því að geta verið til jafns á við aðra samfélagsþegna. 

Markmið samvinnunnar er að einstaklingurinn öðlist betri sjálfsmynd og meiri trú á eigin 

áhrifamætti. Með því að nýta valdeflingu getur félagsráðgjafinn leiðbeint einstaklingi með 

hvernig best sé að haga háttum í þjónustuferlinu og bendir á leiðir og bjargir sem einstaklingi 

gætu reynst vel. Tilgangur valdeflingar er að einstaklingur æfist í að leita lausna þegar hann 

glímir við vandkvæði. Þegar þangað er náð trúir einstaklingur því að hann geti mætt 

erfiðleikum með aðstoð viljans. Félagsráðgjafi getur að auki tengt hann hópi með 

sameiginleg vandamál eða sýn og á þann hátt stuðlað að meiri eflingu hjá einstaklingnum og 

möguleikum á sjálfstæðum leiðum til lausna bæði með að þiggja og veita stuðning (Lee, 

1996; Thompson og Thompson, 2001). Dæmi um slíka nálgun er úrræðið Grettistak og fjallað 

verður um það hér á eftir.  

2.12 Grettistak  

Árið 2001 var komið á laggirnar samstarfsverkefni Tryggingastofnunar ríkisins (TR) og 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem er úrræði fyrir vímuefnaneytendur í vanda. Að auki 

komu fleiri sveitarfélög að verkefninu. Úrræði þetta nefnist Grettistak. Starfsmenn eru tveir 

félagsráðgjafar, verkefnastjóri  í 100% starfi  og  hópstjóri  í 40% starfi. Úrræðið hefur haft 

náms- og starfsendurhæfingu sem eitt af markmiðum sínum til að efla skjólstæðinga til 

þátttöku á vinnumarkaði. Það er jafnframt leið til að komast frá fjárhagsaðstoð hins 

opinbera. Grettistak nýtir hliðstæðar aðferðir og atvinna með stuðningi byggir á. Það snýst 

um að finna starf sem hentar hverjum og einum, virkja starfsgetu skjólstæðinga á almennum 

vinnumarkaði, aðlaga aðstæður og styðja þannig einnig við  vinnuveitendur.  

Nafnið Grettistak vísar til þess krafts sem þarf til að brjóta upp gamalt neyslumynstur, 

takast á við vímuefnafíknina og gera það sem gera þarf til að ná bata. Markmiðið er að styðja 

skjólstæðinga til sjálfshjálpar og fjárhagslegs sjálfstæðis. Með þessu er stefnt að því að þeir 

geti lifað án vímuefna og orðið virkir þjóðfélagsþegnar. Tilgangurinn er að fækka fólki í þeim 

hópi sem þiggur bætur en jafnframt að efla lífsskilyrði þeirra. Úrræðið er bæði náms- og 

starfsmiðað og ætlað einstaklingum af báðum kynjum 18 ára og eldri. Inntökuskilyrði eru 

langvarandi vímuefnavandi, félagslegir erfiðleikar sem og starfs- og námsörðugleikar. Sú 

nýjung hefur orðið á starfsháttum að tilvonandi skjólstæðingar fara í gegnum þriggja mánaða 
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undirbúningshóp á vegum félagsþjónustu auk reglubundinna samtala við félagsráðgjafa. 

Krafa er gerð um að umsækjendur hafi verið án vímuefna í þessu undirbúningsferli (Erla 

Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). Vímuefnavandi þarf að vera frumvandi 

en ekki geðrænir erfiðleikar (Auðbjörg Ingvarsdóttir og Svala Björgvinsdóttir munnleg 

heimild, 3. apríl 2012). Umsækjendur gera þátttöku- og áætlunarsamning við Grettistak en 

samhliða því er sótt um endurhæfingarlífeyri hjá TR. Gerð er krafa um að þátttakendur hafi 

lokið að minnsta kosti einni vímuefnameðferð auk þess að hafa þegið fjárhagsaðstoð 

samfleytt í tvö ár eða lengur. Á vegum Grettistaks er stýrihópur sem samanstendur af 

félagsráðgjöfum frá félagsþjónustu og TR. Hann fundar mánaðarlega og hefur umsjón með 

úrræðinu, skipulagi þess og þróun. Hópurinn metur umsækjendur og eru ASEBA matslistar 

lagðir fyrir alla umsækjendur og niðurstöður hafðar til hliðsjónar við inntöku (Erla Björg 

Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). 

Endurhæfingartímabilið er 18 mánuðir og þrískipt. Fyrstu þrjá mánuðina sér SÁÁ um 

hópastarf með áherslu á sjúkdóminn. Fyrsta þrepið snýst um að efla aðlögunarfærni, 

persónulegan styrk, tengslanet og samskiptafærni. Þá tekur við undirbúningur fyrir náms- og 

starfsendurhæfingu sem felur í sér áhugasviðspróf, bóklegt nám og grunnnám í tölvunotkun. 

Að lokum er það nám í Námsflokkum Reykjavíkur, framhaldsskólum eða starfsendurhæfing. 

Eftir að 18 mánaða tímabilinu lýkur er eftirfylgd í allt að tvö ár, en samhliða því er 

skjólstæðingum fylgt eftir af félagsráðgjafa hjá viðkomandi félagsþjónustu með reglulegum 

viðtölum (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). Þótt einstaklingur falli í 

neyslu og detti úr endurhæfingarúrræðinu er reynt að styðja hann og hvetja til þátttöku á ný. 

Hafi hann ekki áhuga, telst hann þá þegar útskrifaður. Sameiginlegt er það þeim sem taka 

þátt í Grettistaki að þeir hafa lágt sjálfsmat, bágborið félagslegt net, litla starfsreynslu sem og 

menntun. Þeir búa ennfremur við húsnæðisvanda og eiga jafnvel afbrotaferil að baki (Erla 

Björg Sigurðardóttir, 2007). TR sér um að greiða endurhæfingarlífeyri á meðan tímabilinu í 

Grettistaki stendur. Lög um félagslega aðstoð tóku breytingum í janúar 2011 og í 7. grein 

þeirra er kveðið á um endurhæfingarlífeyri. Þar segir jafnframt að skilyrði fyrir greiðslum sé 

að skjólstæðingur taki þátt í endurhæfingu með starfshæfni að markmiði. Þá kemur að auki 

fram í 1. mgr. heimild til framlengingar á greiðslutímabili, ef sérstakar ástæður eru til staðar, 

í allt að 18 mánuði. Það er TR sem hefur umsjón með að endurhæfingaráætlun sé fylgt sem 

og öðrum skilyrðum fyrir greiðslum (Tryggingastofnun, e.d.). 
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Verkefnið var endurskoðað árið 2007 og ákveðnar endurbætur gerðar í kjölfar 

meistararannsóknar Erlu Bjargar Sigurðardóttur, félagsráðgjafa. Megináhersla Erlu var að 

vinna út frá sjúkdómshugtakinu alkóhólisma við endurhæfingu skjólstæðinga Grettistaks, auk 

þess að fá markvissari samfellu í vinnubrögð þeirra er að endurhæfingunni koma. Þá var 

komið á tengslum milli Grettistaks og þeirra vinnustaða sem tengdust verkefninu. Tengslin 

voru efld með það að markmiði að styðja og hvetja skjólstæðinginn inn í starf sitt á 

vinnumarkaði, veita honum aðhald og stuðning í samræmi við þarfir og hafa heildarsýn í 

ferlinu (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007).  

Ekki hefur verið gert mat á árangri úrræðisins en verkefnisstjóri hjá Velferðarsviði hefur 

haldið saman tölum um brottfall og eru þær birtar í skýrslu. Afdrif skjólstæðinga sem lokið 

hafa endurhæfingu í Grettistaki eru mismunandi eftir hópum og meðferðarheldni er nokkuð 

breytileg. Á tímabilinu mars 2007 til september 2010 var fjöldi þeirra sem hófu þátttöku í 

úrræðinu 127 manns. Af þeim voru 31 skjólstæðingur sem lauk 18 mánaða endurhæfingu 

eða 25%. Þessir skjólstæðingar sóttu flestir í nám eða 18 manns (56%), fjórir voru í vinnu 

(18%), tveir (6%) voru í atvinnuleit en nutu fjárhagsaðstoðar og einn fékk varanlega örorku 

(3%). Þá er ekki vitað um afdrif sex skjólastæðinganna (18%). Algengast er að brottfall sé á 

fyrstu mánuðum endurhæfingar (Kristín Lilja Didriksdóttir, 2010). Gerð var úttekt á eftirfylgd 

í Grettistaki og birtar niðurstöður í september 2011. Sú könnun var eigindleg og tilgangurinn 

að meta upplifun og reynslu skjólstæðinga. Þátttakendur sem voru alls tíu voru á einu máli 

um ágæti Grettistaks, töldu það hafa reynst þeim vel og verið mikill stuðningur. Úrræðið hafi 

hjálpað þeim að halda sig frá vímuefnaneyslu, bætt samskipti við fjölskyldu og samfélagið í 

heild og þannig aukið lífgæði. Á þeim tímapunkti sem rannsóknin var gerð höfðu 

þátttakendur allir haldið sig frá notkun vímuefna, auk þess sem átta af tíu stunduðu 

reglulega fundi hjá AA samtökunum og töldu það forsendur batans (Erla Björg Sigurðardóttir 

og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). 

Í skýrslunni frá 2011 koma fram ábendingar um að þörf sé á að gera frekari rannsóknir 

á úrræðinu Grettistaki. Í ljósi brottfalls er mikilvægt að skoða vel hvernig valið er inn í hópana 

og hvernig stuðningi sé háttað innan og utan úrræðisins meðan á endurhæfingarferlinu 

stendur. Í skýslu frá verkefnisstjóra Grettistaks árið 2010 segir að ekki hafi verið forsenda 

fyrir atvinnu með stuðningi síðan 2008 og sé það tvíþætt. Annars vegar hafi með auknu 

atvinnuleysi verið erfiðara að koma skjólstæðingum inn í atvinnuúrræði og hins vegar virtist 

skorta áhuga hjá skjólstæðingum gagnvart því. Skjólstæðingar Grettistaks fá 
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endurhæfingarlífeyri frá TR og ber því að vera í endurhæfingu, taka virkan þátt og sýna 

ábyrgð. Frá maí 2010 hefur þriggja mánaða undirbúningurinn inn í Grettistak verið í gildi og 

tekið er tillit til mætingar í því ferli, vímuefnapróf skulu vera neikvæð og öðrum 

inntökuskilyrðum skal vera fullnægt. Af 27 umsækjendum voru 15 teknir inn í úrræðið 

sumarið 2010 (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011). 

2.13 Samantekt 

Ýmsar kenningar sem ætlað er útskýra ástæður þess að sumir leiðast út í vímuefnaneyslu 

hafa verið settar fram. Þessar kenningar eru ýmist byggðar á líffræðilegum, sálrænum eða 

félagslegum þáttum. Sú kenning sem flestar meðferðarleiðir og úrræði byggja á í grunninn er 

sú að vímuefnafíkn sé sjúkdómur af ólæknandi toga og einungis sé unnt að vinna með 

einkenni hans. Ennfremur er þekkt að vímuefnafíkn veldur persónuleikabreytingum. 

Alþjóðleg flokkunarkerfi WHO eins og ICD-10 og DSM-IV skilgreina vímuefnafíkn sem 

sjúkdóm. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa neytt vímuefna yfir langan tíma þurfa 

langtímameðferð sem felur í sér víðtækan stuðning á öllum sviðum hins daglega lífs. Föll eru 

þekkt fyrirbæri og hugsanlega óhjákvæmileg hjá þessum hópi. Það sem virðist skipta mestu 

máli er að aðstæður skjólstæðinga séu stöðugar, áhugi og vilji til virkrar þátttöku sé til staðar, 

umhverfið styðjandi og öflugt félagslegt. Engin ein tegund meðferðar er talin betri en önnur 

en eftirfylgd er lykilatriði. Gorsky setur fram batalíkan sem náð hefur nokkurri útbreiðslu víða 

um lönd. Meginþráðurinn í nálgun hans er sú að unnið sé með og stutt við alla þrjá þættina: 

Líkamlega, andlega og félagslega. Hann dregur fram að hjá langtímaneytendum komi fram 

ákveðið mynstur tengt föllum og er það einkum endurtekið hugsanamynstur, 

tilfinningaviðbrögð, hegðun og lífsviðhorf. Hægt er að vinna gegn fallþróun með þekkingu á 

einkennum síðhvarfa. 

WHO setur fram skilgreiningu á endurhæfingu. Markmið hennar er það að 

skjólstæðingur öðlist aftur eins og unnt er líkamlega, andlega og félagslega færni. 

Flokkunarkerfið ICF kom til sögunnar 2001 og fjallar um færni, fötlun og heilsu. Með því er 

leitast við að samþætta læknisfræðileg sjónarhorn á sjúkdóma og þau félagslegu þar sem 

horft er til samfélagslegs samhengis. Hugmyndafræðin tengir líkamlega, sálræna og 

félagslega þætti. Færni er lykilhugtak og fókus er á samspil líkamsstarfsemi, athafna og 

þátttöku auk einstaklings- og umhverfisþátta. ICF nýtist sérlega vel í vinnu með 

skjólstæðingum sem eru í endurhæfingu af einhverjum toga. Með ICF eru áhrif umhverfis á 
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heilsu og heilsutengda þætti nú formlega viðurkennd. WHO skilgreinir einnig lífsgæði og í 

fræðigreinum er bent á að þau séu bæði huglægs og hlutlægs eðlis. Huglæga víddin byggir á 

upplifun einstaklings af eigin lífsgæðum og nær til lífsfullnægju, vellíðanar og trúar á eigin 

áhrifamátt í sambandi við þátttöku í námi, vinnu auk fjölskyldu og félagatengsla.  

Starfsendurhæfing hefur þann tilgang að koma skjólstæðingum aftur á vinnumarkaðinn 

í launað starf. Mikilvægi iðju og gildi hennar er þekkt og þótt starfsendurhæfing taki tíma og 

geti verið kostnaðarsöm getur árangur hennar skilað sér margfalt til baka bæði til þess er 

hana fær sem og samfélagsins í heild. Atvinnuleysi hefur í för með sér tiltekin dulin áhrif sem 

máli skipta. Það hefur sýnt sig að ýmsar góðar venjur fylgja því að stunda vinnu eins og að 

skipuleggja tíma, eiga félagsleg samskipti og hlutdeild í aðstæðum sem tengjast vinnu. Slíkar 

venjur eru mikilvægar fyrir jákvæða sjálfsmynd einstaklings. Það er mikils virði að 

einstaklingur upplifi að hann geri gagn með vinnuframlagi sínu, vinnan auðgi félagsleg 

samskipti og sé hvetjandi. Áhrif umhverfis geta birst á ýmsan hátt og hafa áhrif á lífsánægju 

fólks. Má þar nefna menningu, fordóma og viðhorf. Félagsauður getur verið áhrifaríkur og 

bætt færni einstaklings til að öðlast framfarir í eigin lífi. Á sama hátt getur neikvæður 

félagsauður verið letjandi og viðhaldið neikvæðum lífsaðstæðum. Það getur átt við um bæði 

vinskap og tengsl við fagaðila sem vinna hvorki hvetjandi né hafa trú á getu einstaklingsins til 

breytinga.  

Bent hefur verið á að þeim sem vegnar best eftir starfsendurhæfingu séu þeir 

skjólstæðingar sem eru í grunninn betur staddir, einhvern veginn sterkari á svelli og komast 

áfram á áhuga, vilja og dugnaði. Þeim sem farnast ekki eins vel hafi síður trú á eigin getu. 

Þáttur valdeflingar er því mikilvægur og felur í sér að stuðlað sé markvisst að virkni 

skjólstæðinga, unnið að því að minnka valdaleysi hjá skjólstæðingum þannig að þeir upplifi 

sig sem áhrifavalda og þátttakendur í eigin lífi og aðstæðum. Brýnt er að fagfólk styðji við 

þetta ferli og áhersla þarf að vera á heildarsýn auk samþættingar í þjónustu. Markviss 

þverfagleg starfsendurhæfing skiptir miklu og eykur líkur á að árangur náist. Lykilatriði er virk 

þátttaka skjólstæðings sem skilar sér í meiri lífsánægju og auknu sjálfstrausti.  

Áríðandi er að stöðugleiki sé í umhverfinu og að búsetuúrræði séu til lengri tíma og 

þannig má segja að ókostir áfangaheimila séu helst þeir að þau eru skammtímaúrræði. 

Skjólstæðingar í þessum hópi eru viðkvæmir fyrir breytingum og óöryggi. Mikilvægt er að 

styrkja félagslegt net skjólstæðinga, það er tengsl við fjölskyldu, vini, vinnuveitendur og 

jafningja. Langtímameðferðir eru oft nauðsynlegar þegar unnið er með endurkomumenn og 
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aukins stuðnings er oft þörf til að jafnvægi náist í bæði innra og ytra umhverfi þeirra, með 

stuðningi að bættu félagslegu umhverfi. Fjölbreytt inngrip, formleg jafnt og óformleg skipta 

máli. Þáttur félagsráðgjafar er meðal annars að efla hæfni skjólstæðings og getu hans til að 

takast á við erfiðleika í lífi sínu. Valdefling og samvinna milli fagfólks og skjólstæðings þar 

sem sjónum er markvisst beint að auknu sjálfstæði skjólstæðings og með því er stefnt að því 

að hann öðlist meiri færni til frambúðar og nái auknu valdi á eigin lífi.  

Grettistak er starfs- og námsendurhæfingarúrræði fyrir vímuefnaneytendur sem hafa 

notið fjárhagsaðstoðar til lengri tíma. Úrræðið er samstarfsverkefni félagsþjónustu nokkurra 

sveitarfélaga og Tryggingastofnunar ríkisins. Meginmarkið er að þeir nái bata, öðlist aukið 

sjálfstæði og verði virkari þjóðfélagsþegnar sem skili sér eftir nám og starfsendurhæfingu út í 

samfélagið aftur. Úrræðið hefur verið í þróun frá upphafi 2001 og síðustu fimm ár hefur verið 

unnið markvissar út frá sjúkdómshugtakinu og boðið upp á meiri eftirfylgni. Frá 2010 hefur 

verið sett inn undirbúningsferli þar sem skjólstæðingar fara í gegnum tímabil þar sem áhersla 

er lögð á að vinna með hvatningu og vilja til að breyta lífsaðstæðum.   
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3 AÐFERÐAFRÆÐI 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig skjólstæðingar í Grettistaki mátu eigin 

aðlögunarfærni og hverjir væru mögulegir áhrifaþættir. Sjálfsmatslisti var notaður til að afla 

upplýsinganna. Í þessum kafla er greint nánar frá þeirri aðferð sem beitt var. Lýst verður 

rannsóknarsniði, vali á þátttakendum, gögnum og greiningu þeirra. Ennfremur verður fjallað 

um siðfræðilega þætti sem snúa að rannsókninni.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði en þar er unnið með breytur sem er hægt að 

setja í tölulegt form og þannig unnt að mæla og vega eftir tölfræðilegum leiðum (Amelía 

Björnsdóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Kostir þessa rannsóknarsniðs eru að með 

spurningakönnun má afla fjölbreyttra upplýsinga á skömmum tíma auk þess sem sjá má 

hvort samband sé á milli þeirra breyta sem verið er að skoða, ef það er ætlunin. Það kann þó 

að hafa áhrif á niðurstöður að svarendur eru bundnir af þeim svarmöguleikum sem boðið er 

upp á og hugsanlega leggja þeir mismunandi skilning í spurningarnar. Á móti kemur að 

notkun staðlaðs matstækis eykur líkurnar á því að það mæli það sem því er ætlað og þannig 

fáist réttmætar upplýsingar (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Í þessari rannsókn lágu fyrir gögn úr sjálfsmatslistanum Adult Self- Report en hann er 

hluti af spurninga- og matslistakerfi ASEBA og ætlaður fullorðnum á aldrinum 18-59 ára. 

Skoðuð voru skráð gögn. Slíkri skoðun er beitt bæði í megindlegum og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Bell, 2000). Hrágögn höfðu verið slegin inn í reikniforrit sem fylgir 

matstækinu og fengnar tölulegar niðurstöður. ASEBA matstækið samanstendur af spurninga- 

og matslistum sem eru ætlaðir fyrir alla aldurshópa fólks. Listarnir eru ýmist ætlaðir 

foreldrum og fagfólki til útfyllingar eða í formi sjálfsmatslista (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, 2006). Sjálfsmatslistinn sem nýttur var í þessari rannsókn innihélt þann hluta 

sem nær til aðlögunarfærni (Adaptive Functioning Scale Scores). Listinn samanstendur bæði 

af opnum og lokuðum spurningum um ýmsa félagslega þætti í lífi, starfi og aðlögun 

einstaklings. Þar má nefna vini, vinatengsl, fjölskyldu og samskipti innan hennar. Ennfremur 

hjúskaparstöðu, samskipti við maka, atvinnuhagi og samskipti á vinnustað, menntun og 

stöðu í námi. Saman gefa þessir kvarðar mynd af heildaraðlögun og virkni skjólstæðings hér 

nefnd aðlögunarfærni. ASEBA matslistarnir eru bandarískir að uppruna, staðlaðir þar í landi 

og notaðir í rannsóknum og félags- og heilbrigðisþjónustu víða um lönd. Þeir hafa verið 
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þýddir á 60 tungumál (Halldór Sigurður Guðmundsson, 2006). Matstækið hefur þann kost að 

vera einfalt í notkun og tekur um 15-20 mínútur að svara listanum (Achenbach og Rescorla, 

2001). Við fyrirlögn þarf að hafa í huga hver færni svarandans er með tilliti til lestrar- og 

skriftarfærni auk innsæis í eigin stöðu og líðan. Spurningar og fullyrðingar listans eru settar 

fram þannig að skjólstæðingur ýmist merkir við atriði sem eiga við um hann eða metur þá 

svarkosti sem eru í boði. Svarkostirnir eru ýmist þrír eða fjórir og snúa að tíðni, hvort atriði 

eigi við eða hvert vægi þess er (Halldór S. Guðmundsson ofl. 2011). 

3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru níu skjólstæðingar sem njóta þjónustu í Grettistaki. Úrtak 

var fengið frá Velferðarsviði Reykjavíkur sem lét í té útreiknaðar niðurstöður úr 

sjálfsmatslistum. Alls voru sex skjólstæðinganna karlar og þrjár konur. Að auki fylgdu 

upplýsingar um búsetuform en engar persónugreinandi upplýsingar. Allir áttu 

skjólstæðingarnir það sameiginlegt að hafa átt við alvarlegan vímuefnavanda að stríða og 

hafa verið notendur fjárhagsaðstoðar í tvö ár eða lengur.  

 

Skjólstæðingum sem tóku þátt í rannsókninni voru gefin númer frá 1-9: 

1: kona 24 ára, búsett hjá ættingjum 

2: kona 27 ára, leigði á almennum markaði 

3: karl 47 ára, leigði á almennum markaði 

4: karl 28 ára, var á áfangaheimili 

5: kona 25 ára, búsett í foreldrahúsum 

6: karl 48 ára,  var áfangaheimili 

7: karl 27 ára, var á áfangaheimili 

8: karl 48 ára, var á áfangaheimili 

9: karl 44 ára, var á áfangaheimili 
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3.3  Ferli gagnasöfnunar 

Undibúningur rannsóknarverkefnisins hófst í febrúar 2012 með viðtali við verkefnastjóra á 

Velferðarsviði Reykjavíkur þar sem upplýsinga var aflað um Grettistak, möguleg gögn og 

þátttakendur í rannsókninni. Niðurstöður úr matslistum sem lagðir voru fyrir skjólstæðinga í 

júlí 2011 voru fyrir hendi og til stóð að endurmat færi fram í mars 2012. Það gekk eftir og 

voru þau gögn einnig fengin.  Engum öðrum upplýsingum var safnað og rannsakandi hitti ekki 

þátttakendur. 

3.4 Siðfræðilegir þættir 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og hlaut skráninganúmerið: S5703/2012. Fyllsta 

trúnaðar var gætt við alla meðferð gagna af hálfu rannsakanda og þeim var eytt í maí 2012 í 

votta viðurvist.  

3.5 Greining gagna 

Matslistarnir voru lagðir fyrir tvisvar, með átta mánaða millibili. Gögnin voru slegin inn í 

sérstakt úrvinnsluforrit (Assessment Data Manager) í apríl 2012. Með notkun forritsins 

fengust tölulegar niðurstöður sem eru bornar saman við bandarísk viðmið matstækisins. 

Niðurstöður eru settar fram sem T-gildi (e. T-score) þar sem meðaltalið er 50 og 

meðalmörkin liggja á bilinu 40-60 (út frá normalkúrfunni). Einnig eru sett fram svo nefnd 

viðmiðunarmörk (e. clinical range) en þau liggja þar sem T-gildið er 30-35. Aðlögunarfærni 

sem mælist á þessu bili telst því á viðmiðunarmörkum. Ef aðlögunarfærni fær T-gildi undir 30 

telst hún undir viðmiðunarmörkum sem jafngildir tveimur staðalfrávikum (SF) undir 

meðaltali. Tölulegar niðurstöður voru reiknaðar á öllum sex kvörðum þess hluta 

matstækisins sem nær til aðlögunarfærni auk þess sem meðaltal (e. mean adaptive) er 

reiknað úr fimm kvörðum: Vinir, Maki/sambúðaraðili, Fjölskylda, Atvinna og Nám. Kvarðinn 

Persónulegur styrkur er ekki reiknaður inn í meðaltalið. Rétt er að geta þess ef hrágildi eru 

ófullnægjandi eða engin hreyfing hefur verið á viðkomandi breytu síðast liðna sex mánuði þá 

reiknar forritið ekki út T-gildi og er niðurstaðan táknuð með nc (e. not calculated) (Halldór S. 

Guðmundsson, 2007). Niðurstöður voru fyrst og fremst skoðaðar út frá ofangreindum 

mælitölum en tölfræðileg marktektarpróf voru ekki gerð þar sem úrtak var einungis níu 

einstaklingar og ekki var verið að skoða samanburð milli hópa.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum sem fengust til að leita svara við 

spurningunni sem sett var fram í upphafi:  

Hvernig meta skjólstæðingar Grettistaks eigin aðlögunarfærni og hverjir eru helstu 

áhrifaþættir? 

Tvær mælingar voru gerðar, við upphaf þátttöku í Grettistaki og svo átta mánuðum 

síðar. Við framsetningu niðurstaðna er hér talað um tíma 1 (t1) það er í júlí 2011 og tíma 2 

(t2) sem var seinni mælingin í mars 2012. Niðurstöður eru settar fram bæði í töflum og texta. 

Skjólstæðingarnir voru níu talsins, sex karlar og þrjár konur á aldrinum 24-48 ára, meðalaldur 

35 ár. Svarendur listanna voru skjólstæðingarnir sjálfir og byggt er á útreiknuðum 

niðurstöðum þar sem mælitölur eru T-gildi. Enginn skjólstæðinganna var giftur eða í sambúð, 

né heldur í vinnu síðustu sex mánuði fyrir fyrri mælingu. Upplýsingar um búsetu lágu fyrir og 

var hún óbreytt hjá öllum skjólstæðingum á tíma 1 og tíma 2 nema einum sem missti pláss 

sitt á áfangaheimili. Í töflu 1 og 2 má sjá yfirlit yfir skjólstæðinga eftir þátttakendanúmerum 

og T-gildi kvarðanna sex: Vinir, Maki, Fjölskylda, Atvinna, Nám og Persónulegur styrkur. Að 

auki er meðaltal aðlögunarfærni sett fram sem T-gildi. Viðmiðunarmörk samsvara T-gildi 30-

35. 

  

  



   39 

Tafla 1. Skjólstæðingar, mælitölur kvarða (T-gildi) og meðaltal fyrir aðlögunarfærni á tíma 1. 

Tími 1 (t1) júlí 2011 

Skjólstæðingur Vinir Maki Fjölskylda Atvinna Nám Meðaltal 
aðl.færni 

Persónul. 
styrkur 

1 48 nc  58 nc  39 49 49 

2 38 nc 48 nc 30 33 45 

3 47 nc 28 nc nc 32 39 

4 34 nc 51 nc nc 38 57 

5 48 nc 52 nc nc 51 39 

6 39 nc 51 nc nc 43 42 

7 57 nc 57 nc nc 60 57 

8 47 nc 47 nc nc 46 42 

9 34 nc 37 nc nc 29 45 

Ath. nc= not calculated 

 

Tafla 2. Skjólstæðingar, mælitölur kvarða (T-gildi) og meðaltal fyrir aðlögunarfærni á tíma 2. 

Tími 2 (t2) mars 2012 

Skjólstæðingur Vinir Maki Fjölskylda Atvinna Nám Meðaltal 
aðl.færni 

Persónul. 
styrkur 

1  58 nc  58 nc  48 59 53 

2 53 nc 52 nc 44 50 42 

3 43 nc 47 nc 41 41 55 

4 30 nc 51 nc nc 34 47 

5 44 nc 58 56 39 50 36 

6 39 nc 57 nc 56 51 42 

7 57 nc 57 nc 41 53 50 

8 43 nc 37 nc nc 36 39 

9 34 nc 47 nc 41 36 45 

Ath. nc= not calculated 
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Tafla 3 Yfirlit yfir búsetuform og fjölda 

 

Búsetuform Fjöldi 

Áfangaheimili 5 

Leiguhúsnæði 2 

Hjá fjölskyldu/ættingjum 2 

 

Hér að neðan eru niðurstöður fyrir hvern og einn skjólstæðing settar fram í tölum og 

texta. 

Skjólstæðingur 1. Bjó hjá ættingjum.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 49 á tíma 1 og 59 á tíma 2. Vinatengsl mældust yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=48, t2=58). Fjölskylduaðstæður voru einnig yfir viðmiðunarmörkum 

(t1=58, t2=58). Skjólstæðingur hafði tengsl við báða foreldra og bróður. Staða varðandi nám 

var yfir viðmiðunarmörkum (t1=39, t2=48). Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum 

(t1=49, t2=53) og þegar einstök atriði kvarðans voru skoðuð nánar þá sást að hann taldi sig 

vera mjög hjálpsaman og heiðarlegan og jókst heiðarleiki á tíma 2. Hann upplifði sig einnig 

sanngjarnan. Þá taldi hann sig nýta vel þau tækifæri sem buðust en ánægja við að reyna 

eitthvað nýtt var engin. Hann taldi sig ekki taka ábyrgð innan fjölskyldu sinnar. Hann taldi sig 

gera eins vel og hann gæti og gera hluti stundum betur en aðrir. Hann taldi sig ánægðan með 

öðru fólki ásamt því að standa meira á rétti sínum og mat sig hamingjusaman.  

 

Skjólstæðingur 2. Leigði húsnæði á almennum markaði.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 33 á tíma 1 og 50 á tíma 2. Vinatengsl voru yfir 

viðmiðunarmörkum í báðum mælingum (t1=38, t2=53). Fjölskylduaðstæður voru yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=48, t2=52). Skjólstæðingur var í tengslum við báða foreldra og 

systkini. Nám mældist við viðmiðunarmörk á tíma 1 eða (t=30) en yfir á tíma 2 (t=44). 

Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum (t1=45, t2=42).  Þegar einstök atriði 

kvarðans voru skoðuð nánar þá mátti sjá að skjólstæðingur taldi sig mjög hjálpsaman og 

heiðarlegan. Hann upplifði sig einnig mjög sanngjarnan. Hann taldi sig nýta að einhverju leyti 

þau tækifæri sem buðust og kann stundum við að reyna eitthvað nýtt. Hann telur sig taka að 

einhverju leyti ábyrgð innan fjölskyldu sinnar. Hann telur sig gera eins vel og hann getur, þó 
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dró úr því á tíma 2. Á tíma 1 taldi hann sig geta gert suma hluti betur en aðrir en á tíma 2 dró 

alveg úr því. Hann taldi sig ánægðan innan um annað fólk og fannst hann stundum standa á 

rétti sínum og mat sig hamingjusaman að einhverju leyti. 

Skjólstæðingur 3. Leigði húsnæði á almennum markaði.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 32 á tíma 1 og 41 á tíma 2. Vinatengsl voru yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=47, t2=43). Fjölskyldutengsl voru undir viðmiðunarmörkum á tíma 1 

en yfir á tíma 2 (t1=28, t2=47). Skjólstæðingur var í tengslum við systkini sín og börn. Nám 

var ekki mælanlegt við tíma 1 en mældist yfir viðmiðunarmörkum í síðara skiptið (t2=41). 

Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum (t1=39, t2=55). Þegar einstök atriði 

kvarðans voru skoðuð nánar mat skjólstæðingurinn sig hjálpsaman og heiðarlegan á tíma 1 

og jókst það á tíma 2.  Þá metur hann sig sanngjarnan. Hann taldi sig nýta vel tækifæri sem 

buðust og líkar að reyna eitthvað nýtt.  Hann upplifði ábyrgð innan fjölskyldunnar minni á 

tíma 2. Hann taldi sig gera hlutina að einhverju leyti vel á tíma 1 en taldi sig gera hlutina mjög 

vel á tíma 2, þá telur hann sig geta gert betur að einhverju leyti en aðrir. Hann hafði stundum 

ánægju af að vera með öðru fólki á tíma 1 en mjög mikla ánægju á tíma 2. Hann taldi sig 

standa meira á rétti sínum á tíma 2 og upplifði sig að einhverju leyti hamingjusaman.  

Skjólstæðingur 4. Bjó á áfangaheimili.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var rétt ofan viðmiðunarmarka eða 38 á tíma 1 en 34 á tíma 2. 

Vinatengsl voru á viðmiðunarmörkum (t1=34, t2=30). Fjölskylduaðstæður voru yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=51, t2=51). Tengsl voru við bræður og foreldra. Atvinna og nám var 

ekki mælanlegt. Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum (t1=57, t2=47). 

Skjólstæðingur sá ekki aukna færni hjá sér á milli tímabila og hefur upplifað lakari færni á 

tíma 2. Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar þá upplifir skjólstæðingur sig 

hjálpsaman, mjög heiðarlegan og sanngjarnan. Hann telur sig stundum nýta tækifæri sem í 

boði eru en kann síður við að reyna nýja hluti. Hann tekur minni ábyrgð innan fjölskyldunnar, 

gerir stundum eins vel og hann getur ásamt því að geta gert hlutina betur en aðrir. Hann 

kann stundum við að vera með öðru fólki. Hann stendur á rétti sínum og telur sig að 

einhverju leyti hamingjusaman.  
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Skjólstæðingur 5. Bjó í foreldrahúsum.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 51 á tíma 1 og 50 á tíma 2. Vinatengsl mældust yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=48, t2=44). Fjölskyldutengsl voru yfir viðmiðunarmörkum í bæði 

skiptin (t=52, t2=58). Atvinna og nám var ekki mælanlegt á tíma 1. Atvinna mældist 56 á tíma 

2 og nám 39. Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum í bæði skiptin (t1=39, t2=36). 

Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar þá telur hann sig að einhverju leyti 

hjálpsaman, heiðarleiki jókst en dregur úr sanngirni. Hann telur sig stundum nýta tækifæri 

sem bjóðast en er minna fyrir að reyna eitthvað nýtt. Dregið hefur úr ábyrgð hans innan 

fjölskyldunnar. Hann telur sig gera eins vel og hann getur og gera suma hluti betur en aðrir. 

Hann hefur minni ánægju af að vera með öðru fólki. Hann stendur stundum á rétti sínum og 

upplifir sig hamingjusaman að einhverju leyti. 

Skjólstæðingur 6. Bjó á áfangaheimili.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 43 á tíma 1 en 51 á tíma 2. Vinatengsl voru yfir 

viðmiðunarmörkum og breyttust ekki (t1=39, t2=39). Tengsl við foreldra, systkini og börn eru 

yfir viðmiðunarmörkum (t1=51, t2=57). Nám var ekki mælanlegt á tíma 1 en mældist 56 á 

tíma 2. Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum í bæði skiptin og engin breyting 

(t1=42, t2=42). Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar þá upplifir skjólstæðingur sig 

minna hjálpsaman en mjög heiðarlegan og reynir að vera sanngjarn. Hann nýtir vel þau 

tækifæri sem honum bjóðast og kann við að reyna eitthvað nýtt. Hann tekur að einhverju 

leyti ábyrgð innan fjölskyldunnar. Hann telur sig gera eins vel og hann getur en metur sig þó 

ekki betri en aðra. Hann upplifir sig stundum ánægðan með öðru fólki, stendur stundum á 

rétti sínum og metur sig að einhverju leyti hamingjusaman. 

 

Skjólstæðingur 7. Bjó á áfangaheimili.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 60 á tíma 1 og 53 á tíma 2. Vinatengsl voru yfir 

viðmiðunarmörkum og héldust óbreytt (t1=57, t2=57). Fjölskylduaðstæður voru yfir 

viðmiðunarmörkum og engin breyting (t1=57, t2=57). Nám var ekki mælanlegt á tíma 1 en 

yfir klínískum mörkum á tíma 2 (t2=41). Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum 

(t1=57, t2=50). Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar þá upplifir hann sig mjög 

hjálpsaman en dregið hefur úr heiðarleika. Hann metur sig mjög sanngjarnan. Hann nýtir 

stundum vel tækifæri sem bjóðast og kann vel við að gera eitthvað nýtt. Hann tekur að 
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einhverju leyti ábyrgð innan fjölskyldu sinnar, telur sig gera eins vel og hann getur og upplifir 

sig að einhverju leyti betri en aðra. Hann hefur ánægju af að vera með öðru fólki. Hann 

stendur á rétti sínum en þó dró úr því að einhverju leyti á tíma 2. Hann metur sig 

hamingjusaman.  

Skjólstæðingur 8. Bjó á áfangaheimili.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 46 á tíma 1 og 36 á tíma 2. Vinatengsl voru yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=47, t2=43). Fjölskylduaðstæður voru yfir viðmiðunarmörkum (t1=47, 

t2=37). Nám sem og atvinna var ekki mælanleg. Persónulegur styrkur var yfir 

viðmiðunarmörkum (t1=42, t2=39).  Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar kemur í 

ljós að hann upplifir sig hjálpsaman og mjög heiðarlegan en dró úr sanngirni. Hann nýtir að 

einhverju leyti þau tækifæri sem bjóðast og kann vel við að reyna eitthvað nýtt. Hann telur 

sig taka ábyrgð innan fjölskyldunnar að einhverju leyti. Hann gerir eins vel og hann getur og 

telur sig stundum gera hlutina betur en aðrir. Hann er stundum ánægður innan um annað 

fólk og stendur að einhverju leyti á rétti sínum. Hann mat sig ekki hamingjusaman á tíma 2. 

Skjólstæðingur 9. Bjó á áfangaheimili.  

Meðaltal fyrir aðlögunarfærni var 29 á tíma 1 og 36 á tíma 2. Vinatengsl voru á 

viðmiðunarmörkum (t1=34, t2=34). Fjölskyldutengsl mælast yfir viðmiðunarmörkum (t1=37, 

t2=47), tengsl voru við foreldra, systkini og eigin börn. Atvinna mældist ekki. Nám mældist 

ekki á tíma 1 en var 41 á tíma 2. Persónulegur styrkur var yfir viðmiðunarmörkum (t1=45, 

t2=45). Þegar einstök atriði kvarðans eru skoðuð nánar kemur í ljós að hann upplifði sig mjög 

hjálpsaman og sanngjarnan og stundum heiðarlegan. Hann nýtir að einhverju leyti þau 

tækifæri sem bjóðast og kann vel við að reyna eitthvað nýtt.  Hann tekur ekki ábyrgð innan 

fjölskyldunnar. Hann gerir eins vel og hann getur á tíma 1 en dró úr því á tíma 2. Hann telur 

sig geta gert hlutina betur en aðrir. Hann taldi sig ánægðan innan um fólk á tíma 1 en þó dró 

úr því á tíma 2. Hann stendur meira á rétti sínum á tíma 2 og metur sig hamingjusaman að 

einhverju leyti. 

4.1 Samantekt 

Fimm skjólstæðinganna bjuggu á áfangaheimili, tveir í leiguhúsnæði og tveir hjá fjölskyldu 

og/eða ættingjum. Einn þeirra sem bjó á áfangaheimili missti plássið á tímabilinu.  
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Út frá meðaltali aðlögunarfærni á tíma 1 og tíma 2 má sjá að hjá fimm skjólstæðingum 

eykst aðlögunarfærni. Hjá tveimur þeirra stendur stendur hún nánast í stað og hjá tveimur 

mælist hún minni. Af þeim fimm skjólstæðingum sem bæta við sig færni búa tveir í 

leiguhúsnæði, einn hjá ættingjum og tveir á áfangaheimili.  

Vinatengsl mældust yfir viðmiðunarmörkum hjá sjö skjólstæðingum á tíma 1. en við 

mörkin hjá tveimur þeirra. Hjá tveimur skjólstæðinganna jukust vinatengsl á tíma 2, hjá 

þremur héldust þau óbreytt, hjá fjórum skjólstæðingum minnka þau á tíma 2.  

Fjölskyldutengsl mældust yfir viðmiðunarmörkum hjá sjö skjólstæðingum á tíma 1 og 

héldust óbreytt hjá fimm þeirra á tíma 2. Tengslin jukust hjá einum og minnkuðu hjá einum. 

Tengslin mældustu undir viðmiðunarmörkum hjá tveimur skjólstæðingum á tíma 1 og á tíma 

2 mældust þau yfir mörkum.   

Enginn skjólstæðinga var í atvinnu sex mánuðum fyrir inngöngu í Grettistak en einn 

skjólstæðingur var kominn í vinnu á tíma 2.  Tveir skjólstæðinganna voru í námsúrræði á tíma 

1 og sjö skjólstæðingar á tíma 2.  

Hjá öllum skjólstæðinganna mælist persónulegur styrkur yfir viðmiðunarmörkum bæði 

á tíma 1 og tíma 2. Hjá fjórum þeirra var hann minni á tíma 2. Þrír bjuggu á áfangaheimili og 

voru tveir þeirra hvorki í náms- eða starfsúrræði. Á einstökum atriðum kvarðans kom fram 

að allir skjólstæðingarnir nema einn töldu sig stundum eða oft hamingjusama. 
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5 UMRÆÐUR 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður verkefnisins dregnar saman og túlkaðar. Fyrst er fjallað 

um á hvern hátt þær gefa vísbendingar um aðlögunarfærni og persónulegan styrk 

vímuefnaneytenda sem njóta þjónustu í Grettistaki, að þeirra eigin mati. Þá eru niðurstöður 

skoðaðar í samhengi við mögulega áhrifaþætti út frá fræðilegri þekkingu. Að lokum er rætt 

um hagnýtt gildi verkefnisins og vangaveltur um framtíðarrannsóknir settar fram. 

5.1 Virkni og aðlögun 

Aðlögunarfærni eykst að meðaltali hjá rúmlega helmingi skjólstæðinga Grettistaks og helst 

óbreytt hjá tveimur þeirra. Hjá tveimur skjólstæðingum mælist hún minni á tímabilinu. Af 

niðurstöðum má sjá að þeir sem búa í leiguhúsnæði auka mest við færni sína en þeir sem 

búa á áfangaheimili minnst. Enn fremur að þeir sem auka minnst við sig í persónulegum styrk 

eru hinir sömu sem búa á áfangaheimili. Hugsanlega eru þeir skjólstæðingar sem nýta þetta 

búsetuúrræði verr staddir í grunninn en þeir sem búa í leiguhúsnæði eða hjá fjölskyldu. Það 

þarf útsjónarsemi og áræðni til að útvega sér leiguhúsnæði og halda því. Að mörgu leyti er 

þetta í samræmi við niðurstöður rannsókna á tengslum stöðugleika í umhverfi, búsetu og 

bata. Umhverfi sem og búseta eru þannig veigamiklir áhrifaþættir í bataferli 

vímuefnaneytenda og fela bæði í sér tækifæri og tálmanir. Áfangaheimili eru 

skammtímalausnir og er ætlað það hlutverk að veita einstaklingi tryggt umhverfi í byrjun 

bataferlis. Skjólstæðingar vita að úrræðið er til skamms tíma og það getur hugsanlega valdið 

kvíða og streitu sem aftur getur leitt til síðhvarfa og skjólstæðingur lendir í vítahring (Polcin, 

Korcha, Bond og Galloway, 2010; Whiteneck o.fl., 2004). Það að rúmlega helmingur 

skjólstæðinganna auki aðlögunarfærni sína gefur líka vísbendingar um að úrræðið sé að skila 

árangri þótt ekki sé hægt að fullyrða um tengsl. Vitað er að færni fólks er háð samspili 

margra þátta eins og líkamsstarfsemi, athafna, þátttöku, einstaklings- og umhverfiþátta. Ekki 

er nóg að vinna með sjúkdómseinkenni sem fylgja tilteknu grunnástandi heldur þarf að huga 

að samspilinu og setja inn markvissar aðgerðir á hinum þáttunum einnig (Gorsky, 1986: 

Magura o.fl., 2004; WHO, 2012).   

Á þeim kvörðum sem lúta að vina- og fjölskyldutengslum má sjá að hjá sjö 

skjólstæðingum voru tengslin yfir viðmiðunarmörkum í upphafi tímabils. Þróun vinatengsla 

var þannig að einungis tveir skjólstæðingar styrktu vinatengsl sín á tímabilinu. Hjá þremur 

heldust þau óbreytt og veiktust hjá þremur. Það má leiða líkum að því að vímuefnaneytendur 
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með langvinnan vanda eigi í vináttutengslum við fólk í sömu sporum. Ef skjólstæðingar ætla 

sér að ná árangri í bataferlinu þá getur það einmitt skipt sköpum að slíta tengsl við vini sem 

enn eru í neyslu og forðast aðstæður sem neyslunni fylgja. Þetta hefur bæði reynsla og 

þekking kennt okkur (Gorsky, 1986; Larring og Stjernø, 2010; Polcin, Korcha, Bond og 

Galloway, 2010).  

Fimm skjólstæðingar, eða rúmlega helmingur juku fjölskyldutengsl sín á tímabilinu. Hjá 

þremur voru þau óbreytt og hjá einum veiktust þau. Það mætti leita skýringa í því að 

skjólstæðingarnir vilja gjarnan taka upp tengsl við fjölskyldu og ættingja sem brostið höfðu 

vegna langvarandi neyslu. Hluti af bataferlinu er að leita sátta og bæta fyrir hegðun og 

gjörðir. Ennfremur er hægt að hugsa sér að þörfin fyrir fjölskyldutengsl aukist þegar 

skjólstæðingarnir segja skilið við vini úr neyslunni. Að auki má gefa sér það að fjölskylda 

skjólstæðinga vilji gera allt sem í þeirra valdi stendur til að styðja og styrkja þann sem átt 

hefur við vímuefnavanda að stríða. Vina- og fjölskyldutengsl teljast til félagsauðs og bent 

hefur verið á að sterk tengsl í þá átt geta í sumum tilfellum jafnast á við inngrip frá fagfólki. 

Þannig sé mikilvægt að efla skjólstæðinga í að byggja upp félagsauð sem er jákvæður og 

styðjandi. Félagslegt tengslanet er almennt talið efla aðlögunarfærni hjá þessum hópi og 

auka lífsgæði (Blomquist, 2009; Larring og Stjernø, 2010). 

Markvert er að einungis einn skjólstæðingur af níu var í vinnu við lok tímabilsins. Hægt 

er að velta upp hugsanlegum skýringum. Bent er á að erfiðara sé að fá vinnu vegna 

atvinnuleysis eftir efnahagshrunið. Einnig kom það fram að skjólstæðingar hefðu ekki áhuga 

á þeim úrræðum sem í boði voru, enda oft um láglaunastörf að ræða sem litlu breyta um 

fjárhagslega afkomu. Ýmsar spurningar vakna. Hvernig er starfshæfni skjólstæðinga metin? 

Einnig má spyrja sig hvernig áhugahvöt þeirra er metin og greind. Bent hefur verið á að það 

geti verið flókið mál og að áhugaleysi sé oft birtingarform fyrir lært hjálparleysi (Magura o.fl., 

2004). Í hliðstæðu úrræði hér á landi reyndist atvinnuþátttaka skjólstæðinga mun meiri að 

lokinni starfsendurhæfingu þar sem 60% voru í starfi í einhverri mynd (Halldór S. 

Guðmundsson o.fl., 2011). Hafa þarf í huga að ekki er ljóst hvort um sambærilegan 

skjólstæðingahóp var að ræða og getur það haft áhrif. Einnig var tilhögun úrræðisins ólík því 

sem er í Grettistaki meðal annars með tilliti til fjölda starfsfólks og þverfaglegrar 

samsetningar. Tveir skjólstæðinganna voru í námsúrræði á tíma 1 og sjö skjólstæðingar á 

tíma 2. Hugsanlega hefur það áhrif að þátttaka í náms- eða atvinnuúrræði er skilyrði fyrir 

endurhæfingalífeyri auk þess sem námsúrræði eru frekar í boði en starf. Til lengri tíma litið 
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geta námsúrræði leitt til aukinna möguleika á vinnumarkaði, auk þess sem þau geta verið 

lyftistöng fyrir skjólstæðinga bæði í formi aukins sjálfstraust og árangurs af valdeflingu sem 

leiðir til væntanlegra aukinna lífsgæða. 

Persónulegur styrkur mælist yfir viðmiðunarmörkum hjá öllum skjólstæðingunum í 

bæði skiptin. Hann fer minnkandi hjá tæplega helmingi hópsins og möguleg skýring á því er 

að skjólstæðingarnir hafa fengið raunsærri mynd af eigin stöðu og afleiðingum neyslunnar. 

Eðli málsins samkvæmt er eðlilegt að skjólstæðingar verði daprir þegar þeir öðlast meira 

jafnvægi í hugsun og sjá líf sitt í réttmætara ljósi. Á hinn bóginn getur þetta líka þýtt að 

skjólstæðingar séu í síðhvörfum og því hætta á fallþróun. Þá er afar mikilvægt að greina 

þarna á milli, meta stöðuna og grípa markvisst inn í (Gorsky, 1986; McKay og Hiller-

Strumhöfel, 2011). 

Reglubundin notkun á ASEBA sjálfsmatslistum getur komið að gagni. Fagfólk getur lesið 

niðurstöður með fljótum hætti, til að fylgjast með einstaklingum og aðlögunarfærni þeirra. 

Slíkt nýtist til stuðnings í bataferlinu á meðan endurhæfingartímabil stendur yfir. 

5.2 Helstu áhrifaþættir 

Á grundvelli fyrirliggjandi þekkingar og reynslu má draga fram helstu áhrifaþætti sem 

tengjast árangri í meðferð og bataferli vímuefnaneytenda. Um margþætt og flókið samspil 

ýmissa þátta er að ræða og mikilvægt að huga að samhengi þeirra. Alþjóðlega líkanið ICF 

hefur færni sem lykilhugtak og býður upp á nálgun eða sýn sem getur komið að gagni í 

þjónustu við vímuefnaneytendur sem eru í langtímameðferð og endurhæfingu. Nálgunin 

hefur verið talin nýtast vel innan endurhæfingar. Tekið er mið af þremur víddum og samspili 

þeirra, það er heilsufar (röskun eða sjúkdómur) sem er fyrsta víddin, önnur víddin er 

líkamsstarfsemi, athafnir og þátttaka og sú þriðja snýr að umhverfi og einstaklingsþáttum. 

Þessi nálgun nær því yfir hina hefðbundnu þrjá þætti: Líkamlega, andlega og félagslega og 

bætir um betur með því að taka inn umhverfi, athafnir og þátttöku. Þannig er fókusinn ekki 

eingöngu á einstaklinginn og sjúkdóminn innra með honum heldur eru tengsl við umhverfi 

viðurkennd. Þetta er áríðandi að hafa að leiðarljósi í meðferð með vímuefnaneytendur sem 

búa við langvinnan vanda (Melberg, Lauritzen og Ravndal, 2003; Polcin, Korcha, Bond og 

Galloway, 2010; Whiteneck o.fl., 2004; WHO 2012).  

Það að bjóða upp á langtímameðferð með markvissri eftirfylgd skiptir máli. Grettistak 

er dæmi um slíkt úrræði en það er 18 mánuðir auk allt að tveggja ára eftirfylgni. Það er 
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upplifun skjólstæðinga Grettistaks að úrræðið hafi reynst þeim vel og verið mikill stuðningur. 

Úrræðið hafi hjálpað þeim að halda sig frá vímuefnaneyslu, bætt samskipti við fjölskyldu og 

samfélagið í heild og þannig aukið lífgæði. Ennfremur er það reynslan að ástundun reglulegra 

funda hjá AA samtökunum sé forsenda batans (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir, 2011).  

Umhverfi sem og búseta er áhrifaþáttur. Þetta sýna rannsóknir og reynsla. 

Skjólstæðingar í þessum hópi þurfa stöðugleika og styðjandi umhverfi. Vísbendingar komu 

fram um að færni sé meiri hjá þeim sem búa hjá fjölskyldu eða í leiguhúsnæði þótt ekki sé 

hægt að alhæfa þarna um. Huga þarf því sérstaklega að þeim sem búa á áfangaheimilum og 

áhrifum þess úrræðis á líðan og stöðu. Á hinn bóginn styðja rannsóknir þá tilgátu að 

umhverfi og búseta skipti máli (Polcin, Korcha, Bond og Galloway, 2010). Aðrir 

umhverfisþættir eins þekking, viðhorf og skilningur getur ýmist ýtt undir eða hindrað bata 

hjá vímuefnaneytendum. Hindranir geta legið í menningu og félagslegu umhverfi svo sem 

fordómar, neikvæð viðhorf og forræðishyggja. 

Einstaklingsþættir skipta máli og hafa þarf í huga að vímuefnaneytendur skipa 

fjölbreyttan hóp með mismunandi grunn, þarfir, lífsviðhorf, áhugahvöt og reynslu. Því telst 

það áhrifaþáttur hvort meðferð er pakkalausn eða sérsniðin að þörfum hvers og eins. Það að 

vera með sama sjúkdóminn segir ekki nema hálfa söguna, þarfir geta verið gjörólíkar. 

Mikilvægt er að í starfsendurhæfingar úrræði eins og Grettistaki sé innbyggður sveigjanleiki. 

Skjólstæðingar eru á ólíkum þrepum í bataferlinu og þarft er að hafa fleiri möguleika til að 

bjóða þeim upp á með tilliti til getu þeirra sem og áhuga. Ramminn þarf þó að vera strangur 

og stöðugur, skilyrði skýr og byggð á viðurkenndum leiðum eins og að skjólstæðingur hafi 

lokið afvötnun, sé án vímuefna og vinni í sínum málum samkvæmt 12 spora kerfinu, taki 

virkan þátt, sýni ábyrgð og skyldurækni. Slíkur rammi er mikilvægur bæði fyrir fagfólk og 

skjólstæðinga (Erla Björg Sigurðardóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2011).  

Félagsleg samskipti og félagsauður hafa áhrif á sálfélagslega líðan og að eiga samneyti 

við fólk með heilbrigðan lífsstíl og venjur ýtir undir jákvæða líðan. Þátttaka í atvinnu eða 

námi styrkir skjólstæðinginn og með því eflir hann sjálfsmynd sína, aðlögunarfærni eykst sem 

og félagsauður, sem skilar sér að lokum í betri lífsgæðum (Brown og Brown, 2003). Valdefling 

er verkfæri einstaklings til að nýta sér eigin styrkleika og styrk úr umhverfinu sjálfum sér til 

ávinnings. Valdefling tengist endurhæfingu og starfi félagsráðgjafa í auknu mæli. 

Höfuðinntakið er að mæta skjólstæðingi á jafnréttisgrundvelli og eiga samstarf. Undir 
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ströngum ramma Grettistaks og í ljósi þess að einungis starfa þar tveir félagsráðgjafar í 1,4 

stöðugildum má velta því fyrir sér hversu mikið rými er fyrir íhlutun með aðferðum 

valdeflingar. Valdefling er ferli þar sem fagfólk stuðlar að virkni skjólstæðinga, hópa og 

samfélags. Með valdeflingu er unnið að því að minnka valdaleysi og gefa skjólstæðingum, 

hópum eða samfélagi möguleika á að vera og upplifa sig sem áhrifavald í eigin lífi. Aukin áhrif 

á eigið líf og umhverfi leiða af sér meiri lífsgæði (Neville, 2004; Stewart, 1994; Wilkinson, 

1998). Óhætt er að segja að valdefling sé nátengd áhugahvöt. Mikilvægt er að greina á milli 

skorts á áhuga og lærðs hjálparleysis en bent hefur verið á að það síðarnefnda geti verið 

birtingarform þess fyrrnefna (Magura, Staines, Blankertz og Madison, 2004). Tengsl iðju og 

heilsu eru líka ótvíræð og til að iðja hafi jákvæð áhrif þarf hún að hafa þýðingu og tilgang fyrir 

viðkomandi. Skjólstæðingar Grettistaks tilheyra viðkvæmum hópi þar sem verið er að glíma 

við vímuefnafíkn, takast á við daglegt líf og afleiðingar neyslu fyrir líkama, sál og 

nærumhverfið. Hvatning starfsfólks, einhugur og samþætt þjónusta gagnvart því að styðja 

sem mest við skjólstæðinga er mikilvægur þáttur. Velta má fyrir sér hvort ekki megi ganga 

skrefi lengra í samþættingu þjónustu og þverfaglegri teymisvinnu varðandi skjólstæðinga 

Grettistaks og umgjörð þjónustunnar. Úttektir á hliðstæðum úrræðum innan 

starfsendurhæfingar gefa vísbendingar um að slíkt stuðli að betri árangri og dragi úr 

brottfalli. Framtíðarrannsóknir gætu meðal annars beinst að því að kortleggja betur 

áhrifaþætti varðandi árangur og meðferðarheldni með því að dýpka þekkingu og kanna betur 

tengsl einstaklingsþátta og umhverfis við árangur. Þannig væri unnt að veita markvissari 

íhlutun og finna leiðir til að greina og meta þætti eins og áhugahvöt, huglægar víddir 

þátttöku og lífsgæði og þróa þannig enn frekar  nálgun sem er sniðin að hverjum og einum 

skjólstæðingi.  
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6 LOKAORÐ 

Verkefnið byggir á niðurstöðum forrannsóknar sem náði til níu manna úrtaks. Aflað var 

upplýsinga um virkni og aðlögun vímuefnaneytenda sem hafa lokið meðferð og njóta 

starfsendurhæfingar í Grettistaki auk annars stuðnings til að ná bata og efla lífsaðstæður 

sínar. Með því að nota staðlað matstæki eins og ASEBA listana má með skjótum hætti fá 

upplýsingar um virkni og aðlögun á heildina litið. Gerð var grein fyrir helstu áhrifaþáttum á 

grundvelli fyrirliggjandi fræðiþekkingar og reynslu. Rannsóknir benda til þess að víðtækur 

stuðningur sem felur í sér örugga og stöðuga búsetu, jákvæð félagsleg tengsl og þátttöku á 

vinnumarkaði sé afar mikilvægur varðandi þróun bata og framtíðarhorfur vímuefnaneytenda. 

Fleiri þættir eru taldir hafa áhrif og þar má sérstaklega nefna áhugahvöt, vilja, styrkleika og 

valdeflingu. Styrkur verkefnisins felst í ítarlegri fræðilegri umfjöllun sem nýst getur 

félagsráðgjöfum og öðrum sem starfa með þessum skjólstæðingahópi. Takmörkun 

rannsóknarinnar er fyrst og fremst smæð hennar og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á 

alla vímuefnaneytendur í svipuðum sporum og skjólstæðingar Grettistaks eru. Rannsóknin 

nær til fárra skjólstæðinga og einungis er um að ræða tvær mælingar. Meta þyrfti þessa 

þætti við lok endurhæfingartímabilsins og einnig meðan á eftirfylgni stendur. Engu að síður 

má segja að hún gefi ákveðnar vísbendingar um árangur úrræðisins og helstu áhrifaþætti. 

Þverfaglegt teymi innan Grettistaks, þar sem fagfólk úr ólíkum stéttum koma að máli 

skjólstæðings gæti styrkt stöðu úrræðisins, nýst fagfólki sem og skjólstæðingum. Þarna gæti 

ICF líkanið reynst vel þar sem hugmyndafræði þess byggir á bæði einstaklings- og 

umhverfisþáttum. Niðurstöður rannsókna á Starfsendurhæfingu Norðurlands sýna að 

þverfagleg samvinna fagfólks skilaði sér í betri samfellu og yfirsýn sem endurspeglast í 

aukinni þátttöku skjólstæðinga í námi og starfi að endurhæfingu lokinni. Vímuefnaneysla 

kostar bæði peninga og líf og væri áhugavert að rannsaka langtímameðferðir og 

endurhæfingu nánar. Vissulega er hægt að bæta það sem gott er og nýta sér alla þá þekkingu 

og reynslu sem er fyrirliggjandi hér á landi sem og erlendis vímuefnaneytendum og 

fjölskyldum þeirra til hagsbóta.  
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