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Útdráttur 

Vímuefnasýki kvenna fer ört vaxandi í heiminum í dag. Konur glíma jafnframt við fleiri 

vandamál sem tengjast líkamlegum, sálrænum og félagslegum þáttum en karlar þegar 

vímuefnasýki er annars vegar.  

Heimildarritgerð þessi er lokaritgerð til BA prófs við Félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands og fjallar um konur og vímuefnasýki . Sérstaklega verður fjallað um einkenni 

vímuefnasýki hjá konum og þróun sjúkdómsins ásamt líkamlegum, sálrænum og 

félagslegum einkennum sem konur glíma við í neyslunni. Fjallað verður um helstu 

kenningar ásamt fræðilegri umfjöllun um áfengi og vímuefni. Í lokin verður fjallað um 

konur og meðferð. Markmiðið með ritgerðinni er að auka þekkingu fólks á vímuefnasýki 

kvenna, þróun vímuefnasýkis og neyslu. 

 Við vinnslu ritgerðarinnar var notast við ritrýndar greinar og bækur ásamt því að 

rannsóknir um málefnið voru skoðaðar.  

Helstu niðurstöður voru þær að konur þróa með sér vímuefnasýki hraðar en karlar 

þrátt fyrir að þær byrji almennt seinna að neyta vímuefna en þeir. Konur drekka minna 

en karlar að jafnaði og styttri tími er frá því að þær byrja að drekka og þar til þær eru 

komnar í meðferð. Vímuefnasýki kvenna einkennist af þunglyndi, kvíða, sektarkennd og 

skömm. Konur sem haldnar eru vímuefnasýki eru oft með brotna sjálfsmynd þegar þær 

koma til meðferðar og þurfa á sérstakri þjónustu að halda til að vinna á líkamlegum, 

sálrænum og félagslegum vandamálum eftir neyslu. 
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Formáli 

Mig langar að þakka öllum þeim sem sýndu mér stuðning við gerð þessarar BA ritgerðar. 

Sérstakar þakkir fær Jóna Margrét Ólafsdóttir fyrir góða leiðsögn og hugmyndir við 

vinnslu verkefnisins. Einnig langar mig að þakka tengdaforeldrum, systur minni, 

systurdætrum ásamt mági mínum fyrir barnapössun á  nýliðnum álagstímum. Sérstakar 

þakkir vil ég færa eiginmanni mínum fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið.  Síðast 

en ekki síst vil ég þakka börnunum mínum þremur  fyrir þá gleði sem þau hafa veitt mér 

undanfarið eftir langa og erfiða daga. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður orðið vímuefnasýki notað yfir öll þau vímuefni sem hægt er að neyta í 

þeim tilgangi að kalla fram vímueinkenni, breytingu á skynjun einstaklingsins eða áhrif á 

eðlilega virkni hans, þar með talin áfengi og slævandi, örvandi eða skinvillandi efni. 

Tilgangur þessar ritgerðar er að skoða þróun vímuefnasýkis hjá konum og neyslu þeirra. 

Fjallað verður um hvernig konur þróa vímuefnasýki sína og hvernig neysla þeirra er 

frábrugðin neyslu karla á marga vegu. Fjallað verður um líkamlega, sálræna og félagslega 

þætti sem konur í vímuefnaneyslu glíma við. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvað einkennir vímuefnasýki kvenna? 

2. Er þróun sjúkdómsins öðruvísi hjá konum en körlum? 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í fyrsta kaflanum, inngangi verður gerð grein fyrir tilurð þessara 

ritgerðar og sagt frá rannsóknarspurningum sem leitast verður við að svara. Í öðrum kafla 

verður almennt fjallað um vímuefnasýki. Þriðji kaflinn fjallar um greiningarlíkön sem notuð 

eru til þess að skilgreina vímuefnasýki, en þau eru sjúkdómsflokkunarkerfið ICD-10 og DSM-

5. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað um helstu kenningar um vímuefnasýki. 

Viðfangsefni kafla fimm eru erfðir ásamt rannsóknum á vímuefnasýki, þar  sem fjallað  

verður um þær rannsóknir sem styðja erfðaþátt vímuefnasýkis. Sjötti kafli fjallar um 

vímuefnin sem flokkuð eru í þrjá flokka en þeir eru slævandi, örvandi og skinvillandi 

vímuefni. Í sjötta kafla verður fjallað um konur og vímuefnasýki ásamt líkamlegum, sálrænum 

og félagslegum einkennum sem konur í vímuefnaneyslu fást við. Áttundi kafli fjallar um þau 

meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir vímuefnasjúkar konur ásamt tíðni meðferðar á meðal 

kvenna. Níundi og síðasti kaflinn fjallar um starf félagsráðgjafa þar sem fjallað verður alment 

um starf félagsráðgjafa frá upphafi til enda. Í lokin verða rannsóknaspurningum svarað og 

helstu niðurstöður dregnar saman í lokaorðum. 



9 

2 Vímuefnasýki 

Vímuefnasýki er skaðleg heilsu fólks og hefur mikil áhrif á samfélög heimsins. Áhrifin geta 

birst í auknum sjúkdómum einstaklinga og fjölskylduvandamálum auk þess sem tíðni afbrota 

eykst (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004). 

Undanfarin 20-30 ár hefur þekking á áhrifum vímuefna á líkamann aukist mikið. Með 

aukinni þekkingu á þróun vímuefnasýki hefur verið hægt að útskýra hvernig notkun vímuefna 

getur leitt til þróunar á fíknisjúkdómum. Ljóst er að félags- og umhverfisþættir hafa mótandi 

áhrif á þróun fíknisjúkdóma ásamt viðbrögðum heilans við vímuefnum. Rannsóknir síðustu 

20 ára sýna að vímuefnasýki veldur breytingum á starfsemi heila og er sjúkdómur sem stafar 

af langvarandi neyslu vímuefna. Sannað er að heili í vímuefnasjúkum einstaklingi er 

frábrugðinn heila þess sem þjáist ekki af vímuefnasýki (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 

2004; Leshner, 2001). 

Vímuefnasýki er flókinn sjúkdómur þar sem fíkn verður til vegna samspils líffræðilegra 

þátta sem hafa áhrif á heila og erfitt verður að stjórna vímuefnasýkinni 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004). Áhrif vímuefna á heilann eru ekki að fullu þekkt en 

vitað er að vímuefni hafa margvísleg áhrif á boðefni og viðtaka taugafruma í heilanum. Af 

þeim sökum hefur langvarandi vímuefnaneysla varanleg áhrif á taugafrumur í heila 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004). 

Vímuefni hafa hamlandi áhrif á taugaboðefni heilans og valda meðal annars 

óraunverulegri skynjun á umhverfi einstaklings sem neytt hefur vímuefna. Sum vímuefni geta 

haft þær afleiðingar að hefta ákveðnar heilastöðvar sem stýra lífsnauðsynlegri 

líkamsstarfsemi (Embætti Landlæknis, 2006). 

Í heilanum er verðlaunabraut  þar sem mikið er af boðefninu dópamíni. Losun á 

dópamíni í heila hefur meðal annars áhrif á tilfinningar einstaklinga ásamt efnafræði 

ánægjunnar í líkama mannsins (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2003). Þegar verðlaunabrautin er 

virkjuð með vímuefnum fer taugaboðefnið dópamín af stað til verðlaunakjarnans og 

einstaklingurinn finnur fyrir sælutilfinningu (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009). 

Við neyslu á vímuefnum upplifir einstaklingur sælutilfinningu, en eftir langvarandi 

notkun hættir hann að finna fyrir sömu sælutilfinningunni. Ástæðan er vegna breytinga á 
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taugafrumum í heila sem vímuefnin hafa orsakað. Þessar breytingar kalla á stærri og stærri 

skammta af vímuefninu til að ná fram sömu áhrifum og áður. Einstaklingurinn heldur 

vímuefnaneyslu sinni áfram vegna löngunar í vímuefnið, hann er búin að missa stjórnina og 

vímuefnaneyslan er orðin að fíkn (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009; Nakken, 2004). 
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3 Greiningarlíkön 

Í þessum kafla verður fjallað um þau greiningarlíkön sem stuðst er við þegar greina á 

einstakling með vímuefnasýki. Við skilgreiningu á vímuefnasýki er notast við tvö 

greiningarlíkön. Annars vegar er notast við flokkunarkerfið International Classification of 

Diseases (ICD-10) sem er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og annarra 

heilbrigðisvandamála og gefið út af Alþjóða heilbrigðisstofnuninni (WHO). Hins vegar er 

notast við Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders (DSM 5) sem er gefið út af 

bandaríska geðlæknafélaginu. Greiningarkerfi ICD-10 og DSM 5 eru mjög áþekk. Einstaklingur 

fellur undir skilgreininguna um vímuefnafíkn með þrjú atriði af sex í ICD-10 og þrjú atriði af 

sjö í DSM 5, og einkenni þurfa að hafa komið fram á síðustu tólf mánuðum (Kinney, 2005; 

DSM-5, 2013). 

3.1 Sjúkdómsflokkunarkerfið ICD-10 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) setti upp greiningarviðmið árið 1977 um alþjóðlega 

flokkun sjúkdóma sem nefnist ICD-10. Alþjóða heilbrigðisstofnunin skilgreinir vímuefnasýki 

sem sjúkdóm og forsenda skilgreiningarinnar er algjört stjórnleysi í vímuefnaneyslu. 

Samkvæmt þessu greiningarviðmiði þarf einstaklingur að uppfylla þrjú einkenni vímuefnasýki 

og einkennin þurfa að hafa komið fram á síðastliðnum 12 mánuðum (Kinney, 2005; Óttar 

Guðmundsson, 1992). 

Skaðlegar afleiðingar vímuefnaneyslunnar stöðva einstaklinginn ekki og hann heldur 

áfram neyslu þrátt fyrir að heilsufar, geðheilsu og félagslegu heilbrigði sé ógnað. Afstaða 

einstaklingsins til neyslu vímuefna setur mark sitt á allt hans líf og tilveran snýst að mestu 

leyti um neysluna (Óttar Guðmundsson, 1992). 

Einkenni eru eftirfarandi: 

1. Einstaklingur hefur sterka þörf fyrir efnið. 

2. Neysla verður oftar, meiri og að lokum missir einstaklingur stjórn á neyslunni. 

3. Þegar neysla minkar gera líkamleg fráhvarfseinkenni vart við sig. 
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4. Einstaklingur vinnur upp þol gagnvart vímuefninu og þarf því stöðugt meira magn 

til að ná fram sömu áhrifum og áður. 

5. Meiri tími fer í neysluna, neyta og nálgast efnið og svo að jafna sig eftir neyslu 

þess. 

6. Einstaklingur heldur neyslunni áfram þrátt fyrir að líkamlegur eða andlegur skaði 

komi í ljós (Kinney, 2005). 

3.2 Sjúkdómsflokkunarkerfi DSM-5 

Sjúkdómslíkan DSM-5 er flokkunarkerfi sem gefið er út af ameríska geðlæknafélaginu og er 

fyrst og fremst greiningartæki fagfólks við að greina geðræn vandamál hjá skjólstæðingum 

sínum. Hægt er að greina vímuefnasýki hjá einstaklingum með DSM-5 flokkunarkerfinu og 

samkvæmt því er vímuefnasýki sjúkdómur (DSM-5, 2013).  

Samkvæmt DSM-5 er hægt að greina hvort einstaklingur sé haldinn vímuefnasýki. 

Einstaklingur sem greinist með vímuefnasýki hefur verið í mikilli vímuefnaneyslu og 

vímuefnaneyslan er farin að valda viðkomandi einstakling vanlíðan og óstarfshæfni (DSM-5, 

2013). Viðkomandi einstaklingur þarf að falla undir tvö eða fleiri viðmiðunaratriði af 11 í 

greiningarlíkaninu svo hann teljist með vímuefnasýki. Einkenni vímuefnasýkis þurfa að hafa 

komið fram á síðustu 12 mánuðum og eru eftirfarandi: 

1. Neytir vímuefna í stærri skömmtum en hann á að gera eða í lengri tíma. 

2. Löngun til að hætta neyslu eða geta haft stjórn á neyslunni án árangurs. 

3. Miklum tíma eytt í að verða sér út um vímuefni, neysluna eða að ná sér eftir neyslu. 

4. Löngun eða sterk þrá í að neyta vímuefna. 

5. Vímuefnaneysla endurtekin þrátt fyrir að daglegum skyldum sé ekki sinnt eins og 

vinnu, skóla eða heimilisstörfum. Vanræksla kemur fram gagnvart fyrrnefndum 

þáttum sem og fjölskyldu, börnum og heimili. 

6. Vímuefnaneyslu haldið áfram þrátt fyrir stöðuga félagslega og persónulega árekstra. 

7. Fjölskylda eða vinna er vanrækt vegna vímuefnaneyslu eða hætt er við eða dregið úr 

ýmsum heilbrigðum venjum eða tómstundum. 

8. Vímuefnaneysla heldur áfram þrátt fyrir að það geti skapað líkamlega hættu eins og 

að aka bíl undir áhrifum vímuefna. 
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9. Vímuefnaneyslu er haldið áfram þó að viðkomandi geri sér grein fyrir að hún valdi 

viðvarandi eða endurteknum líkamlegum eða andlegum veikindum 

10.  Aukið þol sem einkennist af eftirtöldu: 

a. þörf fyrir neyslu vímuefna verulega aukið til að  fá fram þau áhrif sem óskað er. 

b. Áberandi minni áhrifum þegar sama magn vímuefna er notað hverju sinni. 

11.  Fráhvarf eftir langa og mikla neyslu sem lýsir sér annað hvort með tveimur eða fleiri 

eftirtalinna einkenna: 

a. Einkenni eftir neyslu geta verið skjálfti, svefnleysi, kvíði, óróleiki, ofskynjanir, krampi 

eða ofstarfsemi sjálfráða taugakerfisins, eins og svitakast eða hjartatruflanir. 

b. Vímuefna er neytt til þess að minka eða forðast fráhvarfseinkenni (DSM-5, 2013). 

 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að vímuefnasýki er sjúkdómur og hafa greiningarlíkön 

verið þróuð samkvæmt þekkingu á málefninu og nýjustu rannsóknum. Með útgáfum 

greiningarlíkana er reynt að miða við fjölbreytileika þeirra einstaklinga sem eiga við 

vímuefnasýki að stríða svo hægt verði að greina sjúkdóminn með sem besta móti (Kinney, 

2005). 
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4 Kenningar um vímuefnasýki 

Í þessum kafla verður fjallað um þær kenningar sem hafa verið settar fram til að útskýra 

vímuefnasýki. Þessar kenningar eru aðeins hugmyndir manna með það að markmiði að reyna 

að útskýra orsök vímuefnasýkis (Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

Fyrst verður fjallað um sálfræðilegar kenningar en undir þær falla sálfræðikenning 

Freuds, persónuleikakenningar, spennulosunarkenningar, námskenningar og skilyrðingar og 

félagsnámskenningar. Því næst verður fjallað um sjúkdómskenninguna og að lokum verður 

sagt frá rannsóknum Jellinek, en hann var brautryðjandi í rannsóknum á áfengissýki. 

Þegar flestar kenningar um vímuefnasýki voru settar fram var ekki verið að reyna að 

skilgreina vímuefnasýki sem sjúkdóm heldur var verið að reyna að finna ástæðu þess að 

sumir einstaklingar væru haldnir vímuefnasýki (Kinney, 2005). Samkvæmt kenningum um 

vímuefnasýki er það vegna persónugerðar eða vegna ákveðinna undirliggjandi þátta sem 

viðkomandi er haldin vímuefnasýki. Aftur á móti vilja félagsnámskenningar skýra 

vímuefnasýki út frá ákveðnum þáttum í umhverfi sem hafi mótandi áhrif á okkur. 

Skilgreiningar og kenningar um vímuefnasýki hafa það allar sameiginlegt að telja að það sem 

valdi sjúkdómnum sé stjórnleysi í neyslu og löngun í efnið (Kinney, 2005). 

Fræðimenn eru flestir sammála því að orsakir vímuefnasýki sé að finna í flóknu samspili 

líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta. Þekking fræðimanna er orðin töluvert meiri 

frá því kenningar um vímuefnasýki voru fyrst settar fram sem hafa aukið skilning almennings 

á sjúkdómnum (Kinney, 2005). 

4.1 Sálfræðikenning Freuds 

Kenning Freuds um persónuleikann viðurkennir vímuefnasýki ekki sem sjúkdóm. Freud setti 

fram kenningu um þróun persónuleikans þar sem hann taldi að hvert barn færi í gegnum 

fjögur stig í þróun persónuleikans. Freud vildi meina að vímuefnasýki stafaði af því að 

einstaklingurinn hefði staðnað á munnstigi sem barn. Þegar barn er á munnstigi samkvæmt 

Freud þá er þörfum barnsins eins og hungri og þorsta fullnægt í gegnum munninn. 

Vímuefnasjúkur einstaklingur er þannig talinn þjást af líkamlegum eða sálrænum sársauka frá 

því á munnstigi og vellíðunarþörfinni er fullnægt með vímuefninu sem slær á sársaukann. 

Kenningin gengur út frá því að einstaklingar sem haldnir eru vímuefnasýki séu barnalegir, 
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þeir eigi erfitt með að takast á við marga félagslega og sálræna þætti. Einstaklingurinn getur 

náð bata með því að draga fram þessar bældu tilfinningar sínar og takast á við sáraukann 

sem fylgir því (Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 

Sálfræðikenningar Freuds hafa verið gagnrýndar fyrir það að líta á vímuefnasýki sem of 

einsleitt vandamál og ekki er gert ráð fyrir að aðrir þættir gætu haft áhrif á vímuefnasýki eins 

og félags- og erfðaþættir (Dodgen og Shea, 2000).  

4.2 Persónuleikakenningar 

Persónuleikakenningar ganga út frá því að ákveðinn persónuleiki einstaklinga geti útskýrt 

hvers vegna sumir einstaklingar eru haldnir vímuefnasýki (Sher og Bartholow, 1999). 

Samkvæmt kenningunni eru þeir einstaklingar sem hafa lélega sjálfsmynd líklegri til að 

þróa með sér vímuefnasýki vegna ákveðinnar hegðunar. Þessir einstaklingar fela líðan sína 

fyrir öðrum og nota vímuefni til þess að láta sér líða betur. Vímuefnið hefur þau áhrif að 

einstaklingurinn breytir hegðun sinni og sýnir annan persónuleika undir áhrifum. Með þessu 

móti fer einstaklingurinn í það hlutverk sem hann telur sig eiga að vera í gagnvart öðrum og 

hættan getur verið sú að viðkomandi festist í því hlutverki og leiti því í auknum mæli í 

vímuefni (Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

Rannsóknir á persónuleika einstaklinga sem haldnir eru vímuefnasýki hafa ekki sýnt fram 

á einn og sama persónuleikan á meðal þeirra sem eru haldnir vímuefnsýki. Aftur á móti hafa 

niðurstöður rannsókna fundið svipuð einkenni á meðal þeirra eins og hvatvísi og lélega 

sjálfsvirðingu (Kinney, 2005). 

4.3 Spennulosunarkenningar 

Spennulosunarkenningar ganga út frá því að einstaklingur sem neytir vímuefna finni fyrir 

svokallaðri neikvæðri styrkingu vegna áhrifa vímuefnisins. Tilgáta spennulosunarkenninga er 

sú að við neyslu vímuefna finni einstaklingur fyrir slökun í líkama sem dregur úr kvíða og 

streitu. Þegar einstaklingur hefur lært að vímuefni sé leið til spennulosunar og slökunar er 

líklegt að hann haldi áfram að neyta vímuefna. Þannig myndast vítahringur sem getur reynst 

einstaklingnum erfitt að komast út úr (Brook og Randall, 2002). 

4.4 Námskenningar og skilyrðingar 

Námskenningar og skilyrðingar skilgreina vímuefnasýki ekki sem sjúkdóm heldur sem lærða 

hegðun einstaklingsins. Þessi hegðun verður til vegna vellíðunarhvata sem koma fram í heila 
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einstaklings vegna áhrifa vímuefnagjafans. Ákveðin hringrás þróast í líkamanum með því að 

neyta vímuefna og einstaklingurinn myndar þol gagnvart vímuefninu sem kallar á meira efni í 

hvert skipti. Einstaklingurinn heldur neyslunni áfram til þess að forðast fráhvörf sem koma 

fram hætti hann neyslu. Kenningin gengur út frá því að vímuefnasýki sé lærð hegðun og að 

einstaklingur fái umbun við rétta hegðun (Sölvína Konráðsdóttir, 2001; Dodgen og Shea, 

2000). 

4.5 Félagsnámskenningar 

Þeir sem aðhyllast félagsnámskenningar vilja meina að þættir í umhverfi okkar hafi mótandi 

áhrif á okkur sem einstaklinga og að öll hegðun sé lærð. Frumkvöðull þessara kenninga var 

Albert Bandura. Hann og aðrir félagsnámskenningasmiðir telja að hegðun einstaklingsins 

byggist á víxlverkun margra þátta úr umhverfinu og atferli einstaklingsins. Þannig er hægt að 

nota kenninguna til þess að skilja vímuefnasýki með því að ætla að einstaklingar læri að 

neyta vímuefna með herminámi eða ákveðnu styrkingarferli. Vímuefnaneysla einstaklinga 

getur því verið lærð hegðun úr nánasta umhverfi. Sem dæmi ef einstaklingur elst upp við að 

vímuefni sé notað í fjölskyldu við jákvæðar stundir, eru líkur á því að sá einstaklingur telja 

eðlilegt að nota vímuefni við slíkar aðstæður (Kinney, 2005; Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 

4.6 Sjúkdómskenningar 

Sjúkdómskenningar ganga út frá því að vímuefnasýki sé sjúkdómur sem stjórnast af óhóflegri 

neyslu sem endar í sálrænum og líkamlegum fráhvörfum. Samkvæmt sjúkdómskenningum er 

vímuefnasýki ólæknandi sjúkdómur en einstaklingurinn getur haldið honum í skefjum 

(Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

Kenning Jellinek á þróun vímuefnasýki er helsta kenningin innan sjúkdómskenninga 

ásamt sjúkdómslíkani Gorski (Dodgen og Shea, 2000). Jellinek var bandarískur geðlæknir og 

brautryðjandi í rannsóknum á vímuefnasýki. Hann hélt því fram að vímuefnasýki væri 

sjúkdómur þar sem misnotkunin veldur eyðileggingu á líkama, huga og félagslífi einstaklings. 

Vímuefnasýki er samkvæmt kenningunni stigvaxandi sjúkdómur þar sem þróun hans er 

mishröð og mismunandi er hversu lengi einstaklingar eru á hverju stigi sjúkdómsins. Jellinek 

hélt því fram að batinn fælist eingöngu í því að hætta neyslu alveg (Kinney, 2005). 
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Sjúkdómslíkan Gorski og Miller byggist á kenningu Jellinek og áhersla er lögð á að 

sjúkdómurinn sé líkamlegur að uppruna, ólæknandi og stigversnandi. Einnig telja þeir að 

sjúkdómnum fylgi félagsleg, líffræðileg og sálræn einkenni (Gorski og Miller, 1986). 

4.7 Rannsóknir Jellinek 

Árið 1960 kom Jellinek fram með þá kenningu að vímuefnasýki væri sjúkdómur. Jellinek vildi 

meina að sjúkdómnum fylgdi eyðileggjandi ferli í líkamanum sem útskýrir ákveðnar orsakir, 

einkenni og frávik frá heilbrigði. Vímuefnasýki einstaklings hefur eyðileggjandi áhrif á líkama 

og félagslíf einstaklingsins. Hann taldi sjúkdóminn stigvaxandi og að þróun sjúkdómsins væri 

mishröð á milli einstaklinga. Hann vildi meina að misjafnt væri hversu hratt einstaklingurinn 

færi í gegnum sjúkdómsstigin og hversu lengi einstaklingurinn væri á hverju stigi. Hann skipti 

sjúkdómnum upp í fimm megin flokka, en þeir eru: Alpha, Beta, Gamma, Delta og Epsilon 

(Page, 1997). Skilgreiningar á fimm megin flokkum Jellinek eru eftirfarandi: 

• Alpha: Sálræn fíkn sem ekki er eðlileg í samfélaginu. Einstaklingurinn sýnir óstjórnlega 

löngun í vímuefni og þráhyggjuhugsanir. 

• Beta: Líkamlegir sjúkdómar einstaklingsins eru farnir að segja til sín sökum 

neyslunnar.  

• Gamma: Felur í sér líkamlega fíkn og stjórnlausa neyslu. 

• Delta: Felur í sér líkamlega fíkn en ekki stjórnlausa neyslu.  

• Epsilon: Einkennist af krónískri neyslu á vímuefnum. 

Fræðimenn hafa gagnrýnt kenningu Jellineks og vilja meina að ekki sé hægt að flokka 

einstaklinga eftir slíku líkani. Líkanið átti við um ákveðna einstaklinga en ekki alla og því erfitt 

að alhæfa um alla sem haldnir eru vímuefnasýki. Vímuefnasýki þróast á margan hátt og 

einstaklingar eru ólíkir eins og þeir eru margir (Doweiko, 2012). Jellinek setti fram þá tilgátu 

að orsakir vímuefnasýki væru líffræðilegir og að þessa líffræðilegu þætti mætti rekja til erfða. 

Fræðimenn eru á einu máli um það að vímuefnasýki sé ástand sem leiðir til sjúkdóms, hvort 

sem vímuefnasýki sé skilgreint sem sjúkdómur eða ekki (Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

G. E. Vaillant gerði langtíma rannsókn þar sem niðurstöður voru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Jellineks. Vaillant rannsakaði hóp manna frá unglingsaldri til 

fimmtugs og kom í ljós að hjá þeim einstaklingum sem misnotuðu vímuefni fór heilsan 

versnandi. Andleg og líkamleg heilsa þeirra fór versnandi ásamt því að einstaklingar sýndu 
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stjórnleysi í neyslu. Niðurstöður rannsókna Vaillant og Jellineks voru þær sömu um að 

einkenni sjúkdómsins væru stigvaxandi þar sem sjúkdómurinn endaði annað hvort með 

bindindi eða dauða (Kinney, 2005). 

Rannsóknir Vaillant voru einna helst gagnrýndar fyrir það að hann rannsakaði eingöngu 

vímuefnasjúka karlmenn svo niðurstöður rannsókna hans segja ekkert til um vímuefnasýki 

kvenna og hvernig þær þróa með sér vímuefnasýki (Doweiko, 2012). 
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5 Erfðir og rannsóknir á vímuefnasýki 

Í Þessum kafla verður fjallað um áhrif erfða á vímuefnasýki ásamt helstu rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á vímuefnasýki.  

Með rannsóknum á áhrifum erfða á vímuefnasýki hefur komið í ljós að fleiri en einn 

arfberi sé mögulegur orsakavaldur í fjölskyldum. Þessar niðurstöður komu í ljós með fyrstu 

rannsóknum á vímuefnasýki en ekki var athugað í þeim rannsóknum hvort vímuefnasýki væri 

lærð hegðun eða erfðist beint með genum frá einum einstaklingi til annars. Helstu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið til þess að útskýra erfðaþátt vímuefnasýkis eru 

tvíburarannsóknir og rannsóknir á ættleiddum börnum (Gordis, 1992). 

5.1 Erfðir 

Í dag er talið að þróun á vímuefnasýki ráðist af samspili sálfræðilegra, félagslegra og 

líffræðilegra þátta. Ekki hefur fundist einn ákveðinn þáttur sem orsakavaldur á sjúkdómnum 

og ofneysla vímuefna er því talin eiga sér rætur bæði í erfða- og umhverfisþáttum (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2006). Sem dæmi má nefna að vímuefnasýki virðist oft liggja í ættum og með 

vísindalegum rannsóknum á einstaklingum hefur komið í ljós að gen viðkomandi auki líkur á 

því að hann þrói með sér vímuefnasýki (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 

e.d.). 

Í mörg ár hafa vísindamenn gert rannsóknir á erfðum manna til að finna gen sem gæti 

orsakað vímuefnafíkn og hafa niðurstöður rannsókna á vímuefnasýki stutt þá tilgátu. Í 

niðurstöðum rannsókna virðist flest benda til þess að fleiri en einn arfberi geti verið 

orsakavaldur vímuefnasýkis. Aftur á móti eru margir fræðimenn sem vilja meina að 

mismunandi arfberar orsaki vímuefnasýki í fólki sem vísar þá til þess að einn arfberi sem 

veldur vímuefnasýki í einni fjölskyldu þurfi ekki að vera sá sami og veldur sjúkdómnum  í 

annarri fjölskyldu (Erla Björg Sigurðardóttir, 2006). Ákveðin gen eru talin auka líkur á að 

einstaklingur geti þróað með sér vímuefnasýki og að sama skapi getur einstaklingur líka borið 

með sér ákveðin gen sem talin eru draga úr líkum þess að hann þrói með sér sjúkdóminn 

(NIAAA, e.d.). 
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5.2 Rannsóknir á áfengis- og vímuefnasýki 

Margar fjölskyldurannsóknir hafa verið gerðar til þess að skýra mögulegan erfðaþátt 

vímuefnasýki hjá einstaklingum sem eiga vímuefnasjúka foreldra. Vímuefnasýki er 

fjölskyldutengdur sjúkdómur og samkvæmt rannsóknum eru 25% drengja sem eiga 

vímuefnasjúkan föður sjálfir vímuefnasjúkir. Fylgnirannsóknir á borð við 

ættleiðingarannsóknir og tvíburarannsóknir hafa verið mjög gagnlegar til að sjá erfðaþátt 

vímuefnasýkis (Kinney,2005). 

Framfarir í þekkingu á erfðafræði hafa sýnt gögn þess eðlis að hægt sé að tengja 

vímuefnasýki við erfðir. Tvíburarannsóknir og aðrar sambærilegar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að 50%-60% af þróun vímuefnasýkis er tilkomin vegna erfðaþátta einstaklings. Flest þessi 

gen eru tengd ákveðnu kerfi taugaboðefna og umbrotaensímum í líkamanum (Quickfall og 

Gubaly, 2006). 

Árið 1972 kom fram fyrsta vísindalega vísbendingin um að vímuefnasýki væri arfgeng. 

Það var rannsókn sem gerð var á börnum sem áttu vímuefnasjúka foreldra og niðurstöður 

sýndu að þau börn væru líklegri  til að þróa með sér vímuefnasýki en þau börn sem áttu 

foreldra sem voru ekki haldnir vímuefnasýki (Reich, 1997). Ættleiðingarannsóknir hafa leitt í 

ljós að drengir sem eiga líffræðilegan föður sem haldin er vímuefnasýki eru þrisvar til fjórum 

sinnum líklegri til þess að þróa með sér vímuefnasýki en þeir drengir sem eiga föður sem er 

ekki haldin vímuefnasýki. Það sama er að segja um tengsl á milli mæðra og dætra, en í minna 

mæli. Svo virðist sem vímuefnasýki erfist frekar frá föður til sonar (Kinney, 2005). 

Tvíburarannsóknir fjalla aðallega um samanburð á tvíeggja og eineggja tvíburum og eru mjög 

vinsæl viðföng í fylgnirannsóknum. Tvíeggja tvíburar bera ekki nákvæmlega sömu genin eins 

og eineggja tvíburar og því er mjög gagnlegt að bera niðurstöður tvíbura rannsókna saman. 

Niðurstöður tvíbura rannsókna hafa leitt í ljós að eineggja tvíburar eru líklegri til þess að þróa 

með sér vímuefnasýki en þeir sem eru tvíeggja. Ástæða þess er að hluta til talin vera vegna 

þess að eineggja tvíburar hafa alveg sömu genin. Þó hefur ekki fundist fullkomin samsvörun 

um erfðarþátt hjá eineggja tvíburum og þess vegna er gengið út frá því að umhverfið hafi 

einnig áhrif (Kinney, 2005; Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

Tvíburarannsóknir hafa skilað góðum niðurstöðum rannsókna til að sjá erfðaþátt 

vímuefnasýkis. Rannsókn sem gerð var á tvíburum í Ástralíu þar sem viðföngin voru 6.000 

tvíburar sem samanstóð bæði af konum og körlum. Niðurstaðan var sú að í 64% tilfella var 
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hægt að sjá samræmi á arfgengi vímuefnasýkis. Þessi rannsókn styður þá kenningu að 

vímuefnasýki sé arfgeng (Gelernter og Kranzler, 2009). 

Niðurstöður tvíburarannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum af Pickens og 

starfsfélögum hans (1991) sýndi fram á að það var mun hærri tíðni vímuefnasýkis hjá 

eineggja tvíburum en tvíeggja tvíburum. Rannsóknin var gerð á 169 tvíburum þar sem annar 

tvíburinn hafði leitað sér aðstoðar vegna áfengissýki. Niðurstöðurnar sýndu einnig að tíðnin 

var mun hærri hjá eineggja karlkynstvíburum en hjá eineggja kvenkynstvíburum og styður 

það rannsóknir vísindamanna þess efnis að áfengissýki erfist frekar frá föður til sonar. Hafa 

verður í huga að tvíburarannsóknir  eru breytilegar og ekki hægt að alhæfa út frá þeim 

(Gordis, 1992). 

Niðurstöður rannsókna á vímuefnasýki hafa sýnt fram á að börn sem eiga foreldra sem 

glíma við vímuefnasýki eru að öllu jöfnu yngri þegar þau byrja að neyta vímuefna miðað við 

þau börn sem ekki eiga foreldra með vímuefnasýki. Það sama má segja um þróun ofneyslu 

vímuefna, sem virðist vera hraðari hjá þeim en öðrum börnum (Kinney, 2005). 
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6 Vímuefni 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu vímuefni sem orsaka vímuefnasýki hjá einstaklingum. 

Fjallað verður um vímuefnin í hverjum flokki fyrir sig en flokkarnir eru þrír: slævandi vímuefni 

(áfengi flokkast undir þann flokk), örvandi vímuefni og róandi vímuefni. 

Vímuefni eru öll efni sem kalla fram hugbreytandi og fíkniáhrif í líkamanum, hvort sem 

þau eru lögleg eða ólögleg. Vímuefni eru flokkuð í þrjá flokka og vísa efnin í mismunandi áhrif 

þeirra á líkamann. Um er að ræða vímuefni sem hafa slævandi áhrif eins og alkóhól og róandi 

lyf, vímuefni sem hafa örvandi áhrif á borð við kókaín og amfetamín og að lokum eru það 

skynvillandi efni eins og LSD og kannabis sem valda ofskynjunum og brengla skynjun fólks á 

umhverfi sínu (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Í aldanna rás hafa vímuefni verið notuð af fólki, hvort sem er í læknisfræðilegum tilgangi 

eða vegna ánægju, huggunar eða flótta einstaklings frá raunveruleikanum. Misnotkun 

vímuefna er orðin hluti af hverju mannlegu samfélagi í heiminum í dag en mikilvægt er að 

hafa í huga að mörg lyf sem ekki eru ofnotuð og notuð eingöngu í læknisfræðilegum tilgangi 

eru mikilvæg og hafa bjargað mörgum mannslífum (Chambers og Pribble,  1987).  

Vímuefni eru efni sem valda líkamlegum og andlegum breytingum á hegðun einstaklinga. 

Vímuefnin verða þess valdandi að heilastarfsemi einstaklinga breytist á flókinn og víðtækan 

hátt (Champers og Pribble, 1987).  

Vímuefnasýki verður til vegna neyslu vímuefna hjá einstaklingum. Við langvarandi neyslu 

hættir einstaklingurinn að hafa stjórn á vímuefnasýki sinni og neyslan verður að fíkn sem 

einstaklingurinn ræður ekki við (Chambers og Pribble,  1987). 

6.1 Slævandi  vímuefni 

Slævandi vímuefni eru þau róandi ávanalyf sem hafa kvíðastillandi og róandi verkun á 

líkamann í litlum skömmtum og valda í miklum skömmtum svefni og krampastillandi verkun 

(Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Í heiminum í dag eru róandi ávanalyf mikið notuð til lækninga og þá einna helst til að 

lækna svefnleysi og kvíða. Því miður er nokkur áhætta sem fylgir notkun þessara lyfja og allt 

of margir verða háðir þessum lyfjum. Til þess að einstaklingur verði ekki háður róandi 
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ávanalyfjum þarf viðkomandi að gæta að ávanahættu þessara lyfja þegar þau eru notuð við 

svefnleysi eða kvíða. Hætta við ávanabindingu einstaklings getur verið ef viðkomandi notar 

lyfin til þess að komast í vímu af þeim með eða án annarra vímuefnagjafa. Einnig ef 

viðkomandi einstaklingur fer að nota lyfin til þess að slá á fráhvörf annarra vímuefna. Þegar 

langvarandi neysla róandi vímuefna sökum svefnleysis eða kvíða getur það valdið 

vandræðum því að svefnleysi og kvíði eru alltaf einkenni um sjúkdóm eða þörf fyrir breyttan 

lífsstíl. Hafa verður í huga að lyfin ein og sér lækna engan vanda og að einstaklingurinn 

myndar þol gagnvart lyfinu á skömmum tíma og svefnleysið og kvíðinn gerir vart við sig að 

nýju, þó svo að lyfin séu tekin daglega. Ef einstaklingur hættir að taka lyfin á þessum tíma 

magnast svefnleysið og kvíðinn og einkenni verða verri en þau voru í upphafi. Algeng notkun 

róandi ávanalyfja er þegar ungmenni eða áfengissjúkir taka lyfin einungis til þess að komast í 

vímu með eða án vímuefna. Einnig er til sú misnotkun róandi lyfja þegar einstaklingar nota 

lyfin við fráhvarfseinkennum sökum áfengisneyslu eða til að hamla gegn óæskilegum 

einkennum örvandi vímuefna og er þeirra þá neytt með amfetamíni eða til að draga úr 

áfengisfráhvörfum  (SÁÁ, e.d.). 

6.1.1 Áfengi 

Alkóhól er sá vímugjafi sem löngum hefur verið markaðssett sem vímuefni til að nota við 

skemmtanir og hátíðleg tækifæri (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Áfengi er vímuefni sem hefur slakandi áhrif á líkamann og hægir á starfsemi 

taugakerfisins og heila. Þegar áfengi er drukkið dregur það úr starfssemi heilans og fólk sýnir 

undir áhrifum áfengis hömlulausari hegðun (Embætti landlæknis, 2008). 

Áfengi eða etanól er dæmigert róandi ávanalyf en vegna þess hvernig við notum það og 

hversu samofið það er menningu okkar gleymum við oftast að líta á það sem vímuefni. Í raun 

er alkóhól ekkert annað en hættulegt róandi ávanalyf sem við erum farin að nota frjálslega 

og í óhófi. Alkóhól eða etanól er sameind sem er mjög fituleysanleg sem gerir það að verkum 

að efnið nær að komast hratt og auðveldlega inn í blóðrásina í gegnum meltingarveginn, eftir 

að áfengið er drukkið. (SÁÁ, e.d.). 

Áfengi veldur vímu ásamt því að hvetja einstaklinga til frekari drykkju. Eftir langvarandi 

drykkju fara einstaklingar að byggja upp ákveðið þol gagnvart áfenginu sem verður til þess að 

meira magn áfengis verður að neyta í hvert skipti, til að ná fram sömu áhrifum. Við þráláta 

drykkju verða einstaklingar háðir áfenginu ásamt því að fá lífshættuleg fráhvarfseinkenni ef 
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drykkjunni er hætt. Neysla alkóhóls til langs tíma veldur einstaklingum jafnframt fjölþættum 

líkamlegum vandamálum eins og skemmdum á lifur, brisi, heila, taugum líkamans ásamt 

vöðvarýrnun svo eitthvað sé nefnt (SÁÁ, e.d.). 

Með aukinni þekkingu á starfsemi heilans hefur komið í ljós að áfengi hefur róandi 

verkun á heilann sem fer sívaxandi eftir áfengismagni sem neytt er. Verkun áfengis er 

almenn, margbreytileg, flókin og hennar gætir á nær öll boðefnakerfi heilans (SÁÁ, e.d.). 

6.2 Örvandi vímuefni 

Alvarlegasta vímuefnafíknin á Íslandi er örvandi vímuefnafíkn. Þau efni sem flokkast 

undir örvandi efni eru meðal annars E-pillan, kókaín, amfetamín og rítalín. Örvandi 

vímuefnafíkn fer ört vaxandi, bæði amfetamín og kókaínfíkn. E-pillan eða alsæla er það 

örvandi efni sem er skyldast amfetamíni en hún breytir skynjun manna og víman af henni er 

öðruvísi en af amfetamíni (SÁÁ. e.d.) 

Neysla örvandi vímuefna hefur skaðleg áhrif á líkama og sál. Misnotkun örvandi 

vímuefna geta haft banvænar afleiðingar fyrir þann sem neytir þeirra. Einstaklingar sem 

neyta örvandi efna eins og kókaíns eða amfetamíns finna fyrir líkamlegum einkennum eins 

og óreglulegum hjartslætti ásamt því að matarlyst verður minni. Þegar þessara vímuefna er 

neytt í stórum skömmtum hvort sem neytt er í gegnum munn eða nef eykst ávaninn og 

líkamlegar aukaverkanir koma fram. Algengustu aukaverkanir eru hjarta og æðakvillar, 

hækkaður blóðþrýstingur og höfuðverkur (White, Becker-Blease og Grace-Bishop, 2006). 

Sálræn einkenni á borð við tilfinningalegt ójafnvægi myndast eftir neyslu ásamt því að 

einstaklingurinn verður félagslega fráhverfur umhverfi sínu. Neysla Örvandi efna hefur í för 

með sér margskonar vandamál til lengri tíma litið, einstaklingar sem hætta neyslu finna fyrir 

þreytu, kvíða og þunglyndi (Félag íslenskra fíkniefnalögreglumanna, e.d.). 

6.3 Skynvillandi vímuefni 

Skynvillandi vímuefni eru þau efni sem valda ofskynjunum og þessi efni hafa þá sérstöðu 

meðal vímuefna að einstaklingar sem neyta þeirra verða nær aldrei háðir efnunum. 

Ofskynjunarefni eiga það sameiginlegt að þau breyta skynjunum manna þó svo að mörg 

þeirra séu efnafræðilega óskyld. Helstu einkenni ofskynjunarefna er að þau breyta 

skynjunum einstaklings kröftuglega án þess að komi til eitrana. Á sama tíma trufla þau ekki 

minni og gáfnafarslega úrvinnslu heilans. Efnin valda ofskynjunum (e. hallucinations), 



25 

skynvillum (e. illusion) eða trufla hugsun þannig að fram komi ranghugmyndir. Þessi efni hafa 

ákveðin víðtæk og flókin áhrif á heilastarfsemina og sálarlíf einstaklingsins. Ofskynjunarefni 

valda sjaldnast raunverulegum ofskynjunum í þeim skömmtum sem algengast er að nota þau 

en valda þeim ef skammtarnir eru of stórir (SÁÁ, e.d.). 

LSD er ofskynjunarefni sem brenglar skynjun einstaklings sem neytir efnisins á umhverfi 

sínu. Við neyslu á LSD getur einstaklingur misst alla sjálfsstjórn sökum áhrifa sem efnið hefur 

á líkamann. LSD hefur líka áhrif á andlega brenglun eins og ofsóknaræði. Neytandi fer í 

ástand skelfingaræðis þar sem ótti fyrir öllu mögulegu gerir vart við sig og einstaklingurinn 

getur orðið hættulegur sjálfum sér og öðrum (Félag íslenskra fíkniefnalögreglumanna, e.d.). 
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7  Konur og vímuefnasýki 

Í þessum kafla verður fjallað um konur og vímuefnasýki. Sagt verður frá ólíku neyslumynstri 

karla og kvenna, ásamt þróun vímuefnasýki hjá konum. Sagt verður frá sálrænum, 

líkamlegum og félagslegum einkennum kvenna sem hafa verið í neyslu. 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á misnotkun vímuefna sýna að almennt er 

misnotkunin meiri hjá konum og öðruvísi en hjá körlum (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001). 

Vímuefnasýki karla og kvenna er misjöfn og Þegar misnotkun alkóhóls er skoðuð hjá 

báðum kynjum kemur í ljós að konur drekka minna magn áfengis í einu samanborið við karla. 

Þær drekka oftar einar ásamt því að hafa reglulegra drykkjumynstur. Þó svo að konur neyti 

minna magns alkóhóls en karlar þróa þær sjúkdóminn hraðar ásamt því að styttri tími er frá 

því þær byrja að drekka og þangað til þær koma til meðferðar (Greenfield og O’Leary, 2002). 

Þróun vímuefnasýkis hjá konum er frábrugðin þróun vímuefnasýki hjá körlum. Helstu 

einkenni vímuefnasýki kvenna eru að konur þróa sjúkdóminn hraðar, ein af ástæðum þess er 

að konur hafa verið heima að ala upp börnin og sjá um heimilið í meira mæli en karlar. Konur 

neyta minna magns vímuefna en karlar ásamt því að konur eru oftar þolendur líkamlegrar og 

kynferðislegrar misnotkunar. Dánartíðni kvenna sem haldnar eru vímuefnasýki er hærri en 

hjá körlum sem haldnir eru vímuefnasýki. Vímuefnasjúkar konur þjást í meira mæli af 

þunglyndi og kvíða en vímuefnasjúkir karlar og þrátt fyrir hraðari þróun sjúkdóms meðal 

kvenna eru þær jafn veikar og þeir þegar komið er til meðferðar (Keyes, Martins, Blanco og 

Hasin, 2010). 

Líkami konu er næmari fyrir áfengi en líkami karls og hafa rannsóknir sýnt fram á þessa 

næmni kvenna þegar kemur að vímuefnasýki. Hraðari framvinda vímuefnasýki hjá konum 

nefnist sjónaukaáhrif (e. telescoping effect). Sjónaukaáhrif vísar til þess að konur byrja 

almennt seinna að neyta vímuefna en karlar ásamt því að styttri tími líður frá því þær byrja 

neyslu þar til þær koma til meðferðar (Keyes o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 202 áfengissjúkum einstaklingum sýndi að konur 

byrjuðu að drekka áfengi reglulega seinna en karlar á lífsleiðinni. Þar var meðalaldur kvenna 

25,3 ára en karla 20,1 ára. Einnig var meðalaldur kvenna við upphaf ánetjunar hærri en hjá 
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körlum eða 35,4 ár miða við 31,7 ár hjá körlum. Einnig sýndu niðurstöður að vímuefnasýki 

kvenna stóð yfir í styttri tíma en hjá körlum og var munurinn um fjögur ár (Diehl, Croissant, 

Batra, Mundle, Nakovics og Man, 2007). 

Mann og Ackermann framkvæmdu rannsókn á einstaklingum sem haldnir voru 

vímuefnasýki og átti rannsóknin að athuga kynbundinn mun á vímuefnasýki. Mikilvægustu 

niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konur þróa með sér vímuefnasýki seinna á 

lífsleiðinni en karlar ásamt því að þróa sjúkdóminn hraðar en þeir (Weijers, Wiesbeck, 

Wodarz, Keller, Michel og Böning, 2003). 

Rannsóknir á sjónaukaáhrifum hafa beinst að einstaklingum í meðferð við vímuefnasýki. 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum athugaði aldur einstaklinga við upphaf 

vímuefnaneyslu, tíma frá fyrstu neyslu til fíknar, ásamt þeim tíma sem leið þar til komið var 

til meðferðar. Niðurstöður sýndu að meðalaldur kvenna er hærri við upphaf neyslu, en 

meðalaldurinn var lægri hjá konum frá neyslu til fíknar. Þegar meðalaldur var skoðaður hjá 

báðum kynjum frá upphafi neyslu til meðferðar var meðalaldurinn einnig lægri hjá konum. 

Samkvæmt þessari rannsókn eru sjónaukaáhrifin ekki áberandi (Keyes,o.fl., 2010). 

Nýlegar rannsóknir á áfengisdrykkju í Bretlandi og Svíþjóð sýna að áfengisneysla kvenna 

fer vaxandi á meðan áfengisneysla karla stendur í stað (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001). 

Með rannsóknum hefur komið í ljós að aldur, menntun og félagslegur bakrunnur kvenna 

hefur mikið að segja um mynstur misnotkunar vímuefna (Dore o.fl., 1995). 

Neysla kvenna er misjöfn og eldri konur sem alist hafa upp í samfélagi þar sem neysla 

kvenna var ekki viðurkennd hefur mótað viðhorf þeirra til vímuefna. Þeim finnst 

vímuefnaneysla röng og eigi ekki að tíðkast á meðal kvenna. Yngri konur hafa kynnst því að 

vímuefni eru í auknum mæli neytt við hátíðlega atburði sem tíðkaðist ekki fyrir nokkrum 

áratugum. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að fullorðnar konur byrja að drekka áfengi á 

seinni árum vegna breytts viðhorfs. Með breyttu viðhorfi hefur vímuefnasýki kvenna aukist 

og fleiri ungar konur byrja að neyta vímuefna (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001). 

Breytt viðhorf til vímuefnaneyslu kvenna hefur meðal annars þróast með aukinni 

þátttöku kvenna á atvinnumarkaðnum. Algengara er að konur vinni úti nú á tímum en hér á 

árum áður. Þátttaka þeirra á atvinnumarkaðnum hefur orðið til þess að þær einangrist síður 
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heima ásamt því að félagsleg staða þeirra styrkist og tækifærum til vímuefnaneyslu eykst 

samkvæmt því (Zilberman, 2006).  

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum átti að skoða hvort aldur kvenna hefði áhrif á 

vímuefnasýki þeirra. Á 10 árum var fylgst með tveimur hópum kvenna sem annars vegar voru 

fæddar fyrir árið 1954 og svo þeim sem fæddar voru eftir 1954. Niðurstöður bentu til þess að 

þær konur sem voru í yngri hópnum eða fæddar eftir 1954 voru líklegri til að neyta ólöglegra 

vímuefna en þær sem voru eldri. Einnig voru það konurnar sem fæddar voru eftir 1954 sem 

sögðust hafa byrjað að drekka fyrir 16 ára aldur eða 56% af þeim (Kinney, 2005). 

Konur hafa ekki sama neyslumunstur yfir alla ævina, þær takmarka neyslu sína frekar en 

karlar, ásamt því að drekka minna (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001).  

Vímuefnasýki kvenna er oftar þannig að þær neyta vímuefna frekar heima hjá sér, ásamt 

því að neyta þeirra sjaldan í óhófi. Konur nota oftar lyf samhliða áfengisdrykkju sinni og 

misnota lögleg lyf í meira mæli en karlar. Konur neyta í meira mæli róandi lyfja og svefnlyfja 

á meðan karlar neyta frekar ólöglegra vímuefna (Dore o.fl., 1995; Ása Guðmundsdóttir og 

Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001).  

Sálrænar, líkamlegar og félagslegar afleiðingar vímuefnaneyslu eru meiri hjá konum þrátt 

fyrir að þær hafi neytt vímuefna í skemmri tíma en karlar (Greenfield og O’Leary, 2002). 

Konur sem eiga við vímuefnasýki að stríða virðast oftar en ekki hafa átt erfiða æsku, 

orðið fyrir ofbeldi af einhverju tagi eða upplifað kynferðislega misnotkun. Margar rannsóknir 

hafa sýnt að einstaklingar sem upplifað hafa kynferðislega misnotkun eru líklegri en aðrir til 

þess að þróa með sér vímuefnasýki (Carcon, council og Volk, 1988). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt hærri tíðni á vímuefnasýki hjá konum sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegri misnotkun. Talið er að á milli 30-50% kvenna sem koma til meðferðar 

vegna vímuefnasýkis hafa verið þolendur kynferðis ofbeldis í æsku (Carcon o.fl., 1988). 

Rannsókn Rohsenow, Corbett og Devine sýndi að 75%  kvenna í meðferð við 

vímuefnasýki sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku (Miller, Downs, Gondoli og 

Keil, 1987).  

Niðurstöður rannsóknar sýndi að vímuefnasjúkar konur sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi eru almennt með lægra sjálfsálit, neikvæðari í hugsun og með 

sveiflukenndari skapgerð en þær konur sem ekki hafa upplifað kynferðislega misnotkun. 



29 

Rannsóknin var gerð á hópi kvenna og var þeim skipt upp í þrjá hópa. Í einum hópnum voru 

vímuefnasjúkar konur sem höfðu upplifað kynferðislega misnotkun, í öðrum hópnum voru 

vímuefnasjúkar konur sem ekki höfðu upplifað kynferðislega misnotkun og í þriðja hópnum 

voru konur sem hvorki voru vímuefnasjúkar né höfðu upplifað kynferðislega misnotkun. Líf 

kvenna sem orðið höfðu fyrir kynferðislegri misnotkun einkenndist af reiði, kynferðislegum 

vandamálum, voru árásagjarnari, upplifðu sig frekar vonlausar ásamt því að óttast hvað yrði 

með framtíð sína. Niðurstöður sýndu einnig að þær konur sem hvorki höfðu átt við 

vímuefnasýki að stríða né upplifað kynferðislega misnotkun voru með meira sjálfstraust, 

betra andlegt jafnvægi ásamt því að vera jákvæðari í hugsun (Carcon o.fl., 1988). 

Líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi er áhættuþáttur fyrir konur sem eru í neyslu. 

Rannsóknir hafa sýnt að í flestum tilfellum þegar um kynferðislega misnotkun er að ræða eru 

bæði gerendur og þolendur undir áhrifum vímuefna (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 

Konur sem haldnar eru vímuefnasýki eru líklegri til þess að hefja sambönd með mönnum 

sem eiga við vímuefnavanda að stríða ásamt því að neysla þeirra virðist hafa tilhneigingu til 

að þróast samhliða neyslu maka. Möguleg ástæða þess gæti verið  vegna þess að 

hlutfallslega eru fleiri menn haldnir vímuefnasýki en konur (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 

Tvíburarannsókn var framkvæmd til þess að skoða hvort hjónaband hefði áhrif á drykkju 

kvenna. Rannsóknin sýndi fram á að erfðafræðilegir þættir höfðu meiri áhrif á vímuefnasýki 

kvenna ef þær voru ógiftar en ef þær væru giftar. Í þessari rannsókn bendir margt til þess að 

drykkja maka hafi áhrif á drykkju kvenna og konur virðast þróa drykkju sína frekar vegna 

drykkju maka séu þær í sambandi (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 

Konur í vímuefnaneyslu eru einnig líklegri en aðrar til þess að verða fyrir ofbeldi frá maka 

sínum og rannsóknir sýna að vímuefnaneysla hjóna auka neikvæð samskipti þeirra á milli og 

sérstaklega ef maðurinn er líklegur til að sýna árásagjarna hegðun (Haber og Jacob, 1997).  

Rannsókn var gerð á einstaklingum í meðferð við vímuefnsýki sýndi að ein af hverjum 

tveim konum höfðu upplifað ofbeldi af hálfu maka á meðan á neyslu stóð. Rannsókn var gerð 

á 1.774 konum og 4.459 körlum í meðferð við vímuefnasýki. Rannsókn var framkvæmd yfir 

eitt ár frá árinu 1993 til ársins 1994. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu það að konur 

og karlar sem höfðu upplifað kynferðislega misnotkun í æsku voru líkleg til þess að fara út í 

ofbeldissamband á fullorðinsárum. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknar að einstaklingar í 
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ofbeldissamböndum glíma frekar við kvíða, þunglyndi og sjálfsvígs hugsanir (Schneider, 

Burnette, Ilgen og Timko, 2009). 

7.1 Líkamlegir þættir 

Rannsóknir hafa sýnt að vímuefnasýki þróast á annan hátt hjá konum og körlum vegna þess 

hve líkamar þeirra eru ólíkir (Lynch, Roth og Carroll, 2002). 

Vímuefnasýki þróast hraðar hjá konum vegna þess að líkami konu er næmari á vímuefni 

en líkami karla. Þessi næmni stafar af því að konur eru með lægra hlutfalls vatns í líkamanum 

en hærra hlutfall af fitu og þurfa því minna magn vímuefna til þess að finna áhrif vímunnar. 

Til að mynda mælist alkóhólmagn í líkama konu hærra en í líkama mans þegar sama 

áfengismagn er drukkið  (Lynch o.fl., 2002). 

Kona þarf að neyta minna magns vímuefna til þess að sjúkdómurinn þróist á alvarlegra 

stig ásamt styttri tíma sem það tekur fyrir konuna að þróa sjúkdóminn. Það sem einkennir 

vímuefnasýki konu frekar er að þær eru oftar í blandaðri neyslu áfengis, lyfja og 

lyfseðilsskyldra lyfja (Lynch o.fl., 2002). 

Áfengi hefur önnur áhrif á líkama konu en líkama karlmanns. Í líkamanum er ákveðið 

ensím sem brýtur niður áfengi. Þegar áfengi er drukkið byrjar ensímið að brjóta niður áfengið 

í maga áður en það fer út í blóðið. Konur hafa minna af þessu ensími í líkamanum en karlar 

og skýrir það hvers vegna konur mælast með hærra magn af áfengi í blóðið þrátt fyrir sömu 

neyslu. (Greenfield og O’Leary,  2002).  

Konur í vímuefnavanda þjást mun fyrr af líkamlegum sjúkdómum en karlar eins og 

hjartasjúkdómum og heilaskemmdum (Greenfield og O’Leary,  2002). Hanna, Chou og Grant 

(1997) framkvæmdu rannsókn þar sem rannsaka átti hættu einstaklinga á hjartasjúkdómum í 

tengslum við vímuefnasýki. Þau greindu gögn 43.763 einstaklinga og niðurstaðan var sú að 

konur eru í meiri hættu á að þróa með sér hjartasjúkdóma við mun minni neyslu en karlar 

(Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 

Áhrif vímuefnasýkis á framvindu heilaskaða hjá konum og körlum hefur einnig verið 

rannsakað. Þar kemur í ljós að konur hafa hraðari framvindu heilaskaða af völdum 

vímuefnasýkis þrátt fyrir að konurnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu glímt við 

vímuefnasýki í skemmri tíma en karlarnir (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 
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Næmni kvenna fyrir áhrifum vímuefna má rekja til hormónastarfsemi í líkamanum með 

tilliti til hvar þær eru staddar á tíðahringnum ásamt því að vímuefnasýki getur flýtt fyrir 

tíðarhvörfum hjá konum (Doweiko, 2012). 

7.2 Sálrænir þættir 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á geðheilsu kvenna sem glímt hafa við vímuefnasýki sýna 

fram á að þær eru líklegri til að vera með lélega sjálfsmynd og þjást af þunglyndi og kvíða 

(Óttar Guðmundsson, 1992).  

Konur bera oft meiri ábyrgð inná heimilinu heldur en karlar. Þær sinna því hlutverki að 

vera uppalendur barna og bera ábyrgð á fjölskyldu sinni. Margar konur þjást af sektarkennd 

og samviskubiti vegna þess að þeim finnst þær hafa brugðist ábyrgðar stöðu sem húsmóðir, 

brugðist börnum sínum og fjölskyldu í vímuefnavanda sínum. Greenfield og Grella, 2009).   

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að konur eiga oft erfiðara með að leita sér aðstoðar við 

vímuefnasýki vegna hræðslu um hvað verði um börnin á meðan þær fara í meðferð. Þær búa 

oft á tíðum við slæma félagslega stöðu, óttast fordóma og njóta ekki stuðnings fjölskyldu. 

Konur sækja aftur á móti frekar í sálræna meðferð eins og sálfræðiaðstoð þegar þær taka 

ákvörðun um að leita sér hjálpar við vímuefnavandanum (Greenfield og Grella, 2009).   

Konur í neyslu verða oft fyrir ofbeldi sem getur aukið líkur á áfallastreituröskun á meðal 

þeirra. Áfallastreituröskun er algeng á meðal kvenna í neyslu (Greenfield og Grella, 2009).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að stór hluti kvenna sem hefur fengið aðstoð vegna 

vímuefnavanda höfðu búið við vímuefnaneyslu á heimili sínu sem börn. Allt að 70% þeirra 

kvenna höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Konur sem verða fyrir kynferðisofbeldi 

í æsku eru líklegri til þess að fara í náið samband þar sem maki er einnig í vímuefnaneyslu 

(Doweiko, 2012). 

7.3 Félagslegir þættir 

Félagslegar aðstæður hafa mikil áhrif á framvindu og þróun vímuefnasjúkdóma hjá konum 

(Óttar Guðmundsson, 1992). 

Vímuefnasjúkar konur glíma við fleiri neikvæð félagsleg vandmál en karlar. Vísindamenn 

hafa komist af því að vímuefnasýki kvenna tengist fleiri félagslegum vandamálum á borð við 

tengsl við maka, vini og fjölskyldu en hjá körlum (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 
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Vímuefnasýki kvenna hefur oft á tíðum meiri afleiðingar í för með sér og þá sérstaklega á 

fjölskylduna þar sem konur gegna oft stærsta hlutverkinu inni á heimilinu. Þær eru í hlutverki 

uppalanda, móður og eiginkonu á heimilinu og því starfi fylgir ákveðin ábyrgð.  Kona í 

vímuefnaneyslu glímir við þá skömm sem fylgir því að falla ekki inn í staðalímyndina sem 

samfélagið setur um hina fullkomnu konu. Neysla vímuefna og vandi tengdur neyslunni 

stangast á við hefðbundið kynhlutverk kvenna og hefur það verið helsta ástæða fordóma í 

garð vímuefnasjúkra kvenna. Þó hafa verið á síðustu árum miklar viðhorfsbreytingar á 

félagslegu hlutverki kvenna og gæti sú breyting hafa ýtt undir þá þróun að konur eru farnar 

að neyta vímuefna mun yngri í dag en hér á árum áður (Kinney, 2005; Holdcraft og Iacono, 

2002). 

Samfélagsleg viðhorf til vímuefnasýki kvenna hefur löngum verið annað en til 

vímuefnasýkis karla vegna þess hve algengara er að karlar neyti vímuefna frekar en konur. 

Viðbrögð samfélagsins eru einnig neikvæðari í garð vímuefnasjúkra kvenna og litið hefur 

verið niður á neyslu kvenna sem gerir þeim erfiðara fyrir að stíga fram og viðurkenna 

vanmátt sinn  (Óttar Guðmundsson, 1992). 

Félagleg staða kvenna hefur breyst mikið á undanförnum árum og leitt til þess að konur 

eru farnar að drekka meira og oftar en þær gerðu á árum áður. Vegna þess hefur þróun í 

vímuefnavanda hjá konum orðið hraðari. Margar konur fela vímuefnasýki sína og neysla 

þeirra fer fram í felum á heimilum þeirra. Margar konur eru í blandaðri vímuefna neyslu sem 

verður til þess að erfiðara er að greina sjúkdóminn hjá konum (Óttar Guðmundsson, 1992).  

Vímuefnasýki  kvenna getur orðið til þess að staða þeirra á vinnumarkaði verði erfið og 

þær hafa mögulega misst atvinnu sína vegna vímuefnaneyslunnar (Ása Guðmundsdóttir og 

Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001).  

Konur eru síður líklegri en karlar til að leita sér aðstoðar við vímuefnavanda vegna lítils 

stuðnings frá fjölskyldu og samfélaginu sem þær búa í (Kinney, 2005; Holdcraft og Iacono, 

2002). 
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8 Konur í meðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um konur sem koma í meðferð. Sagt verður frá mikilvægum 

þáttum sem verður að huga að þegar kona kemur til meðferðar. Í lokin verður svo fjallað um 

þá þjónustu sem í boði er fyrir konur á Íslandi og tíðni meðferðar hér á landi. 

Konur sem koma í áfengis og vímuefnameðferð þurfa á sérstakri meðferð að halda þó 

svo að þær komi úr svipuðum félagslegum aðstæðum og karlar. Konur verða oftar fyrir 

fordómum og skilningsleysi en karlmenn með sama sjúkdóm (Kruk og Sandberg, 2013).  

Meðferðarprógrammið verður að vera sérsniðið að þörfum kvenna vegna þess að þær 

þurfa að takast á við önnur vandamál en karlar eins og vandamál tengd líkamlegri og andlegri 

heilsu, ásamt því að þær hafa oft á tíðum verið beittar andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi (Kruk og Sandberg, 2013).  

Margar konur hafa alist upp í vímuefnasjúkum fjölskyldum eða þær þurft að búa við 

ofbeldi í fjöldamörg ár. Þær hafa oft á tíðum horft upp á ofbeldi gagnvart öðrum 

fjölskyldumeðlimum og vegna þess þjást margar konur af áfallastreituröskun (e. post 

traumatic stress disorder). Áfallastreituröskun er röskun sem hlotist getur af alvarlegu áfalli 

og upplifir fólk hræðslu og vanmátt á meðan á áfallinu stendur. Konur sem búið hafa við 

slíkar aðstæður upplifa lélegt sjálfstraust og glíma við mörg vandamál tengd lélegri 

sjálfsvirðingu. Þær eiga erfitt með að fóta sig í lífinu vegna kvíða og annarra andlegra 

vandamála og hafa litlar væntingar um lífið sem mikilvægt er að vinna með í meðferð, 

samhliða vímuefnavanda þeirra. Þær hafa gjarnan verið lengi á leiðinni að leita sér hjálpar og 

tengja kvíðann, þunglyndið og stjórnleysið sem oft fylgir neyslunni ekki saman (Kruk og 

Sandberg, 2013; SÁÁ. e.d.). 

Þegar kona kemur til meðferðar er mikilvægt að huga að andlegum vandamálum hennar 

samhliða meðferð fyrir góðan bata (Dore o.fl., 1995; Kruk og Sandberg, 2013). Rannsóknir 

hafa sýnt að konur sem glíma við vímuefnafíkn hafa minni menntun, minni reynslu á 

atvinnumarkaði og verri fjárhaglegri stöðu en karlar í vímuefnaneyslu. Flestar konur sem 

koma til meðferðar eru atvinnulausar og hafa jafnvel verið án vinnu í mörg ár.  Þegar konur 

sem eiga börn koma til meðferðar hafa þær áhyggjur af börnum sínum og er það algeng 

ástæða þess að þær leita sér síður aðstoðar. Þær geta einnig verið barnshafandi og haft 
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áhyggjur af fóstri ásamt komandi fæðingu (Dore, Nelson-Zlupko og Kauffman, 1995; Kruk og 

Sandberg, 2013).  

Mikilvægt er að veita barnshafandi konum viðeigandi þjónustu á meðgöngu ef þær eru í 

vímuefnaneyslu. Því fyrr á meðgöngu sem konan fær aðstoð því minni líkur eru á alvarlegum 

fósturakaða og því er mikilvægt að hvetja þær til þess að mæta í mæðraskoðun. Stuðningur 

og hvatning skiptir gríðalegu máli og að konur finni ekki fyrir fordómum í sinn garð 

(Bhuvaneswar og Chang, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að konur í meðferð finnst betra að vinna úr vanda sínum í hópi 

með öðrum konum en í blönduðum hópi með körlum, þó svo að blöndun kynja geti verið til 

góðs þar sem hægt er að vinna með viðhorf þeirra til karla. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

konur glíma við fleiri geðrænar raskanir eins og kvíða þegar þær koma til meðferðar. Því er 

mikilvægt að hafa kynjaskipta meðferð við vímuefnasýki til þess að mæta þörfum kvenna og 

vinna með líkamlega og andlega þætti sem eru frábrugðnir vandamálum karla. Konur í 

meðferð eiga oft erfitt með að treysta körlum vegna slæmra reynslu af þeim og því er 

mikilvægt að kona geti leitað til konu sem meðferðaraðila líka Greenfield og Grella, 2009). 

Swift og Copeland (1996) rannsökuðu viðhorf kvenna í meðferð og fundu út að 40% 

kvennana fannst betra að vera í meðferðarhóp með konum. Aðeins 7% kvennana fundu 

engan mun á því að vera í blönduðum hóp eða ekki. Ástæðan fyrir því að þeim fannst betra 

að vera í hóp með konum var sú að þeim fannst það hafa jákvæðari áhrif á sig vegna þess að 

hópurinn væri að fást við svipuð vandamál (Greenfield og Pirard, 2009). 

Langtímameðferðir hafa sýnt mun betri árangur í bata fyrir konur, ef þær fá félagslega 

þjónustu samhliða meðferðinni. Þær konur sem koma í meðferð eru oftast vinafáar, njóta 

ekki stuðnings fjölskyldu eða samfélags og mikilvægt er að aðstoða þær í að styrkja þessi 

tengsl (Kruk og Sandberg, 2013; SÁÁ. e.d.; Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 

2001). Samkvæmt rannsókn sem Dodge og Potocky gerðu er þessi stuðningur mikilvægur í 

bata fyrir konur. Rannsóknin sýndi fram á mikilvægi þess að konur vinni í bættu sjálfsáliti í 

meðferð og hvað félagslegur stuðningur ásamt traustu umhverfi er mikilvægur þáttur í bata. 

Konur eru líklegri til að ná bata ef hugað er að stuðningi við konurnar þegar komið er úr 

meðferð. Þá er átt við stuðning fjölskyldu og vina og mikilvægi þess að vinna með þeim eftir 

meðferð að bættum vina og fjölskyldutengslum (Dodge og Potocky, 2000). 
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8.1 Tíðni meðferðar 

Meðferð hjá SÁÁ hefst á Vogi þar sem afeitrun og önnur læknisaðstoð er í boði eftir 

langvarandi vímuefnaneyslu. Þar fá sjúklingar aðstoð við að lifa án vímuefna  og eru 

undirbúnir til þess að takast á við vímulausa framtíð (SÁÁ, e.d.). 

Kannanir sem gerðar hafa verið á áfengisneyslu kvenna hér á landi hafa leitt í ljós að þær 

konur sem neyta ekki áfengis fóru úr 26% niður í 8% á árunum 1979 til 1992. Þessar 

niðurstöður sýna augljósa aukningu á drykkju kvenna og á undanförnum árum eru sífellt fleiri 

konur að koma til meðferðar vegna áfengis og vímuefnasýki. Frá því að samtök áhugafólks 

um áfengis og vímuefnavandann (SÁÁ) voru stofnuð árið 1977 hefur hlutfall kvenna í 

meðferð aukist mikið en það var ekki fyrr en árið 1995 sem sérstakri meðferð fyrir konur var 

komið á fót. Markmiðið var sérstakt meðferðaform fyrir konur þar sem lögð er áhersla á að 

mæta þörfum kvenna í áfengis- og vímuefnavanda. Fyrstu árin eftir stofnun samtakanna var 

hlutfall kvenna í meðferð um 20% en árið 2006 var hlutfall kvenna orðið rúm 30% af öllum 

þeim sem komu í meðferð hjá SÁÁ. Í árslok árið 2009 höfðu 5903 konur komið til meðferðar 

á Vogi af 20.579 einstaklingum sem eru 15 ára og eldri. Líkur á meðferðarþörf eru reiknaðar 

út frá sjúkraskýrslum á Vogi. En þar er gert ráð fyrir að 11% kvenna þurfi að leita sér 

meðferðar einhvern tíman á ævinni en það samsvarar því að tíunda hver kona fari í meðferð 

(Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001; SÁÁ, 2011). 

8.2 Meðferðarúrræði fyrir konur 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ) hafa á undanförnum árum byggt 

upp gott starf með alhliða meðferðaþjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúka einstaklinga. 

Þar er boðið upp á ólíka valkosti í meðferðarúrræðum, til að koma á móts við misjafnar þarfir 

einstaklinga sem leita sér hjálpar. Meðferðin getur verið allt frá því að einstaklingur leitar sér 

aðstoðar á göngudeild og upp í viðameiri meðferð á sjúkrahúsinu Vogi (SÁÁ, e.d.).  

Sérstök kvennameðferð er í boði fyrir konur með vímuefnasýki þar sem meðferðin er 

sérstaklega sniðin af þörfum kvenna . Þegar konur ákveða að koma til meðferðar byrjar 

meðferðin á sjúkrahúsinu Vogi. Þar fara konur í sérstakan undirbúningshóp fyrir meðferðina 

þar sem þær eru einungis með konum í hópi og fá fræðslu sem er sniðin af þörfum þeirra. 

Markmiðið með slíkum undirbúningshópi kvenna er að byggja þær upp andlega og líkamlega 

til þess að þær verði tilbúnar fyrir eftirmeðferðina á Vík (Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 

2014).  
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Um 60% þeirra sem koma í meðferð á Vogi ná varanlegum bata eftir fyrstu meðferð en 

aðrir þurfa að fara í endurteknar meðferðir. Sagt er að einstaklingar hafi náð varanlegum 

bata þegar þeir hafa náð þeim árangri að vera án vímuefna í tvö ár samfleytt (SÁÁ, e.d.). 

Göngudeild SÁÁ býður upp á þjónustu fyrir konur með vímuefnasýki og þjónustan getur 

verið í formi fræðslu eða undirbúnings fyrir þær sem eru á leið í meðferð á Vogi. Þjónustunni 

á göngudeild er ætlað að koma í staðinn fyrir meðferð á stofnun og er hugsuð sem 

stuðningur eða eftirfylgni við þær konur sem eru nýkomnar af Vogi. Konur geta fengið 

eftirfylgni  á göngudeild SÁÁ allt frá einu sinni í viku til þrisvar í viku í þrjá mánuði til allt að 

tólf mánuðuðum í senn. Einnig sinnir göngudeild aðstandendum vímuefnasjúkra einstaklinga 

í formi fræðslu (SÁÁ, e.d.). 

Á Vík fer fram meðferð fyrir konur og er fyrsta íslenska kvennameðferðin . Í sérstakri 

kvennameðferð skapast betri aðstæður til þess að mæta þörfum kvenna í meðferð ásamt því 

að vonast er til að það auðveldi konum að sækja sér aðstoðar.  Meðferðarheimilið Vík tekur 

um 32 konur í endurhæfingu og dvelja konurnar þar að öllu jöfnu í mánuð í senn . Þar fá 

konurnar fræðslu, vinna í hópavinnu og fá einkaviðtöl. Með einkaviðtölum er unnið að því að 

veita konum innsýn inn í vanda sinn. Á Vík er lögð áhersla á reglulegan svefn, hollt og gott 

mataræði ásamt reglulegri hreyfingu. Eftir að meðferð á Vík er lokið er konunum boðið upp á 

stuðning á göngudeild SÁÁ og að þeim tíma loknum útskrifast þær úr meðferðinni (Kristbjörg 

Halla Magnúsdóttir, 2014; SÁÁ, e.d.) 
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9 Starf félagsráðgjafa 

 

Félagsráðgjafar sem faghópur fengu fyrstir félagsráðgjafa á Norðurlöndunum lögverndun 

árið 1975. Samkvæmt henni er félagsráðgjöf formlega skilgreind heilbrigðisstétt. Samkvæmt 

1. g.r laga í félagsráðgjöf nr. 95 frá árinu 1990 segir að sá sem lokið hefur prófi í félagsráðgjöf 

frá Háskóla Íslands fær leifi til starfsrétta. Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf 

nr. 95/1990, Barnaverndarlögum nr. 80/2002 ásamt því að starfa eftir siðareglum 

félagsráðgjafa(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar starfa flestir hjá hagsmunasamtökum, ríkinu eða sveitafélögum. Margir 

félagsráðgjafar eru sjálfstætt starfandi og sinna í meira mæli hinum ýmsum fjölskyldumálum 

eða hjónabandsráðgjöf (Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Megin áhersla samkvæmt siðareglum íslenskra félagsráðgjafa er að virða réttindi hvers 

einstaklings og vinna gegn félagslegu ranglæti, upplýsa einstaklinga um réttindi sín og 

skyldur, gæta trúnaðar ásamt því að þróa nýjar hugmyndir sem fæðast í starfi og koma þeim í 

framkvæmd (Landlæknisembættið, e.d.). Áhersla félagsráðgjafa í starfi er byggð á 

sálfræðilegri nálgun ásamt því að hún tekur mið af einstaklingnum sem þroska- og 

tilfinningaveru í sínu umhverfi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar hjálpa einstaklingum að leita lausna á félagslegum vandamálum ásamt 

persónulegum vandamálum og hafa til þess heildarsýn að leiðarljósi. Heildarsýn er samspil 

þriggja þátta; félagslegra, sálfræðilegra og líffræðilegra. Félagsleg vandamál kvenna sem 

glíma við vímuefnasýki eru margvísleg og þurfa þær stuðning og aðstoð til bata. 

Félagsráðgjafi upplýsir skjólstæðing sinn um eigin réttindi ásamt því að kynna þau úrræði 

sem eru í boði hverju sinni. 

Félagsráðgjafar eru oft þeir fyrstu sem veita einstaklingum þjónustu þegar kemur að 

misnotkun vímuefna og starf þeirra er annaðhvort að veita einstaklingum þjónustuna eða 

leiðbeina þeim að réttri þjónustu (Smith, Whitaker og Weismiller, 2006; Farley, o.fl., 2012). 
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Lokaorð og samantekt 

 

Í þessari ritgerð var fjallað um vímuefnasýki kvenna, einkenni og þróun sjúkdómsins. 

Rannsóknaspurningarnar sem settar voru fram voru eftirfarandi:  

 Er þróun sjúkdómsins öðruvísi hjá konum en körlum?  

 Hvað einkennir vímuefnasýki kvenna?   

Helstu einkenni kvenna sem eiga við vímuefnasýki að stríða eru þau að þær þróa 

sjúkdóminn mun hraðar en karlar ásamt því að neyta minna magns vímuefna. Þær eru oftar í 

blandaðri neyslu vímuefna eins og áfengi og lyfja. Einnig eru einkenni kvenna sem haldnar 

eru vímuefnasýki að þær hafa oftar verið þolendur líkamlegrar og kynferðislegrar 

misnotkunar. Vímuefnasjúkar konur þjást í meira mæli af þunglyndi og kvíða en karlar sem 

glíma við vímuefnasýki (Keyes, o.fl., 2010; Lynch o.fl., 2002). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun 

eru líklegar til að þróa með sér vímuefnasýki og talið er að á milli 30-50% kvenna sem koma 

til meðferðar vegna vímuefnasýki hafa verið þolendur kynferðis ofbeldis í æsku (Carcon o.fl., 

1988). Einnig er kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi áhættuþáttur fyrir vímuefnasjúkar konur 

ásamt því að þær eru líklegri til þess að hefja sambönd með mönnum sem eiga við 

vímuefnasýki að stríða (Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006). 

 Í upphafi kaflans konur og vímuefnasýki kemur fram að niðurstöður rannsókna sem 

gerðar hafa verið á misnotkun vímuefna sýna að almennt er misnotkunin meiri og öðruvísi 

hjá konum en hjá körlum (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Konur 

neyta almennt minna magns vímuefna í einu samanborið við karlmenn og þróa sjúkdóminn 

hraðar en þeir. Þróun vímuefnasýki hjá konum er öðruvísi af því leitinu til að styttri tími er frá 

því þær byrja að neyta vímuefna og þar til þær koma til meðferðar  (Greenfield og O’Leary, 

2002).  

Niðurstöður rannsókna sem gerð var á 202 áfengissjúkum einstaklingum sýndi að konur 

byrjuðu að drekka áfengi reglulega seinna en karlar á lífsleiðinni. Þar var meðalaldur kvenna 

25,3 ára en karla 20,1 ára (Diehl, o.fl., 2007). Önnur rannsókn sýndi niðurstöður þess eðlis að 
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konur þróa með sér vímuefnasýki seinna á lífsleiðinni en karlar ásamt því að þróa sjúkdóminn 

hraðar (Weijers, o.fl., 2003).  

Ein af ástæðum þess að konur þróa sjúkdóminn hraðar en karlar er vegna þess að líkami 

konu er næmari á vímuefni en líkami karla, sem er þess valdandi að konur þurfa að neyta 

minna magn vímuefna til þess að finna áhrif vímunnar. Konur þurfa þar af leiðandi að neyta 

minna magns vímuefna til þess að sjúkdómurinn þróist á alvarlegra stig (Lynch o.fl., 2002). 

Einnig er samband á milli hormónastarfsemi kvenna og næmni þeirra fyrir vímuefnum. 

Næmni þeirra fyrir vímuefnum eykst eftir því hvar þær eru staddar á tíðahringnum ásamt því 

að geta verið þess valdandi að flýta fyrir tíðarhvörfum (Doweiko, 2012).  

Undanfarin ár hefur þekking á áhrifum vímuefna aukist mikið. Rannsóknir síðustu 20 ára 

hafa skilað þeim niðurstöðum að vímuefnasýki er sjúkdómur og alþjóða heilbrigðisstofnunin 

skilgreinir vímuefnasýki sem sjúkdóm (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004; Leshner, 

2001). 

Sjúkdómskenningar ganga út frá því að vímuefnasýki sé ólæknandi sjúkdómur sem 

stjórnast af óhóflegri drykkju en einstaklingurinn getur haldið honum í skefjum. Lögð er 

áhersla á að sjúkdómurinn sé líkamlegur að uppruna, ólæknandi og stigversnandi. 

Samkvæmt kenningum fylgir sjúkdómnum félagsleg, líffræðileg og sálræn einkenni (Gorski og 

Miller, 1986). Konur sem glíma við vímuefnasýki þjást fyrr af líkamlegum sjúkdómum en 

karlar, eins og hjartasjúkdómum og heilaskemmdum. (Greenfield og O’Leary,  2002). Munur 

kynjanna á sálfræðilegum þáttum eru þeir að konur í vímuefnaneyslu eru líklegri til að vera 

með lélega sjálfsmynd og þjást af þunglyndi og kvíða (Óttar Guðmundsson, 1992). 

Samkvæmt persónuleikakenningum er hægt að skýra vímuefnasýki út frá ákveðnum 

persónuleikaeinkennum og eru þeir einstaklingar sem hafa lélega sjálfsmynd líklegri til að 

þróa með sér vímuefnasýki (Kinney, 2005).  

Félagslegir þættir kvenna hafa áhrif á þróun vímuefnasýki hjá konum. Algengara er að 

konur verði fyrir neikvæðum félagslegum vandamálum sökum vímuefnasýki eins og að falla 

ekki inní ákveðna staðalímynd, kynhlutverk ásamt því að verða fyrir fordómum (Holdcraft og 

Iacono, 2002). Sökum þess fela þær frekar vímuefnasýki sína og neysluvenjur eru oftar 

þannig að þær drekka frekar heima hjá sér ásamt því að misnota róandi lyf og svefnlyf (Dore 

o.fl., 1995). 
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Konur sem koma til meðferðar fást flest allar við ýmiskonar sálræn vandamál sem  

mikilvægt er að vinna með í meðferð. Mögulega væri hægt að taka viðtöl við konur í meðferð 

við vímuefnavanda og rannsaka hvort þörf væri á frekari þjónustu við þær í meðferð. Með 

slíkri rannsókn væri hægt að fá betri sýn yfir þau úrræði sem hægt væri að auka fyrir frekari 

bata.  Margar konur sem koma til meðferðar hafa upplifað líkamlegt- eða kynferðislegt 

ofbeldi. Hægt væri að bæta þjónustuna í meðferð þar sem er unnið sérstaklega með þær 

konur sem upplifað hafa líkamlegt- eða kynferðislegt ofbeldi. Einnig eru það fordómar í 

þjóðfélaginu sem vekja hræðslu hjá konum og getur verið þess valdandi  að þær leiti sér 

síður hjálpar. Þess vegna er mikilvægt að þær geti fengið þjónustu þar sem þær eru öruggar 

með að fá viðmót sem er laust við fordóma. 
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