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Útdráttur 

Markmið þessarar yfirlitsgreinar var að taka saman helstu áhættu- og verndandi 

þætti fyrir vímuefnanotkun ungmenna. Horft var sérstaklega til líffræðilegra-, 

sálfræðilegra-, umhverfis- og samfélagslegra þátta, auk persónuleika ungmenna 

sem áhættuþátta.  Þá var fjallað um ástæður þess að ungmenni byrja að neyta 

vímuefna og komið inn á helstu verndandi þætti. Að neyta vímuefna getur haft 

slæmar langtíma afleiðingar í för með sér en á unglingsárunum er heilinn ekki 

orðinn fullþroskaður og hefur það áhrif á getu ungmennanna til að meta áhættu 

á réttan hátt og taka ábyrgar ákvarðanir. Reynt hefur verið að koma í veg fyrir 

neyslu ungmenna með því að byrja forvarnir snemma en lykilatriði alls 

forvarnarstarfs er að greina áhættuþætti. Ef vitneskja er til staðar um hverjir 

helstu áhættuþættirnir eru fyrir vímuefnanotkun ungmenna þá er hugsanlegt að 

hægt sé að skapa aðstæður sem minnka vægi áhættuþátta og draga þannig úr 

eða seinka vímuefnanotkun ungmenna.   
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Síðustu tvo áratugina hefur upphaf og þróun vímuefnanotkunnar mikið verið skoðuð. 

Rannsakendur hafa reynt að greina áhættuþætti, en það eru þeir þættir sem auka líkur 

einstaklingsins á vímuefnanotkun síðar, meðan verndandi þættir geta minnkað áhættuna 

(National Institute on Drug Abuse, NIDA; 2003). Í þroskasálfræði, sem fjallar um frávik 

í hegðun (developmental psychopathologists), er hugtakið áhættuþáttur notað til að lýsa 

þeim áhrifum á þroska sem trufla það ferli að ná upp ákveðinni getu eða ógnar 

hæfileikum barna til að aðlagast umhverfinu. Leit að áhættuþáttum er lykilatriði alls 

forvarnarstarfs, en með því að finna þessa áhættuþætti er hugsanlega hægt að draga úr 

eða koma í veg fyrir vímuefnanotkun ungmenna. Andstætt þessu nota sálfræðingar 

hugtakið verndandi þáttur sem vísar til þeirra þátta sem hugsanlega geta dregið úr áhættu 

fyrir vímuefnanotkun. Áhættu- og verndandi þættir geta verið erfðafræðilegir, 

líffræðilegir, sálfræðilegir, fjölskyldutengdir eða félags- og menningarlegir. Það hve 

mikil áhrif áhættuþættirnir hafa ræðst af aldri barnsins, kyni, þroskastigi og 

umhverfisþáttum (Weis, 2014). Gott er að hafa í huga að áhættuþættir eru ekki endilega 

orsakaþættir. Þó að einstaklingur sé í tilteknum áhættuaðstæðum fyrir notkun vímuefna 

þá er ekki þar með sagt að hann muni hefja neyslu þeirra (Árni Einarsson og Guðni R. 

Björnsson, 2001). Flestir einstaklingar sem eru í áhættu fyrir vímuefnamisnotkun byrja 

ekki að nota vímuefni eða verða háðir þeim. Það sem er áhættuþáttur fyrir einn 

einstakling gildir ekki endilega fyrir annan (NIDA, 2003). Erfitt er að spá fyrir um 

einstaklingsmun þar sem um samspil margra þátta er að ræða sem segja til um 

útkomuna. Flóknu samspili á milli líffræðilegra-, sálfræðilegra-, fjölskyldutengdra- og 

félagsþátta má lýsa með tveimur ferlum. Það fyrra á sér stað þegar börn með ólíka 

þroskasögu þróast í svipaða átt (equifinality). Hið síðara vísar til þeirrar tilhneigingar 

barna með svipaða upplifun að sýna ólíka félagslega-, tilfinningalega- og atferlistengda 

hegðun (multifinality) (Weis, 2014).  

Lyf og efni sem valda ávana og fíkn breyta starfsemi miðtaugakerfisins, sem 

samsett er af fjölmörgum taugafrumum í heila og mænu, sem leiða til þess að viðbrögð 

og skynjun mannsins á umhverfinu breytast (Árni Einarsson  og Guðni R. Björnsson, 

2001). Heilabörkurinn er stærsti hluti heilans og er talinn vera þróaðasti hluti hans. 

Hlutverk heilabarkar eru meðal annars að stjórna hugsun, skynjun og að skilja tungumál. 

Heilabörkurinn umlykur litla heila, sem stjórnar meðal annars samhæfingu hreyfinga og 

jafnvægisskyni. Frumstæðasti hluti heilans er heilastofninn og mikilvægustu hlutar hans 
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eru brú og mænukylfa. Brúin stjórnar svefni, vöku og draumum en mænukylfan stjórnar 

meðal annars öndun, starfsemi hjarta- og æðakerfis og blóðþrýstingi (NIDA, 2012a).

 Fólk notar vímuefni vegna þeirrar sælutilfinningar sem það upplifir þegar 

vímuefnin breyta virkni heilans. Sumar breytingar sem gerast í heilanum eftir 

vímuefnanotkun vara í skamman tíma á meðan aðrar breytingar endast í langan tíma. 

Langtíma vímuefnanotkun getur orsakað ávanabindingu. Ávanabinding eða fíkn er 

sjúkdómur sem orsakast vegna breytinga í byggingu og virkni heilans, þá sérstaklega á 

heilabörk, litla heila, brú og mænukylfu. Þegar notkun efnis er hætt þá tekur það tíma 

fyrir heilann að komast aftur í eðlilegt horf og á meðan líður einstaklingnum oft illa og 

hefur mikla löngun til að nota vímuefni. Rannsóknir hafa sýnt að sumar breytingar sem 

verða á heilanum eru varanlegar (NIDA, 2012b). 

Í heilbrigðum heila eru margir milljarðar taugafruma sem taka á móti skilaboðum 

frá mismunandi stöðum líkamans og senda þau áfram um taugakerfið. Boðin milli 

taugafrumanna berast með hjálp ákveðinna efnasambanda sem kallast boðefni. 

Mikilvægust þeirra eru dópamín og serótónín. Vímuefni hafa áhrif á þessi boðefni og um 

leið áhrif á taugaboð í heilanum með því að auka eða minnka magn þeirra. Dópamín 

kallar fram vellíðan og eykur líkamlega og andlega orku. Ef skortur er á dópamíni þá 

getur það haft í för með sér framtaksleysi og þunglyndi. Hins vegar ef of mikið er af 

dópamínvirkni í heilanum þá getur það valdið miklum óróleika, ranghugmyndum og 

skynvillum. Serótónín er mikilvægt við stjórnun á geðslagi og svefni. Hjá þunglyndum 

einstaklingum hefur virkni serótóníns í heila minnkað (Lýðheilsustöð, 2006). 

Þegar lyf og efni sem valda ávana og fíkn breyta starfsemi miðtaugakerfisins 

fylgir því oftast sérstök vellíðan. Almennt er þetta ástand kallað víma og efni sem valda 

vímu eru kölluð vímugjafar. Með vímuefnum er því meðal annars átt við áfengi, 

kannabis, amfetamín og kókaín, en koffein og nikótín valda ekki vímu og teljast ekki til 

vímuefna (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

Markmið þessarar yfirlitsgreinar er að taka saman helstu áhættuþætti fyrir 

vímuefnanotkun ungmenna á Íslandi. Auk þess er fjallað um ástæður þess að ungmenni 

byrja að neyta vímuefna og komið inn á helstu verndandi þætti. Í viðaukum má finna 

reynslusögur íslenskra ungmenna sem fengnar voru með því að hafa samband við 

kunningja sem höfðu farið út af beinu brautinni og var efni ritgerðinnar útskýrt fyrir 

þeim. Hver og ein saga var fengin og birt með samþykki þess sem skrifaði hana. 

Persónugreinandi atriðum er sleppt og eru sögunar aðlagaðar til að dulbúa þær. 
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Sögunum var safnað í þeim tilgangi að undirstrika áhættuþætti sem ritgerðin fjallar um 

og fræða lesendur um hvernig þessir áhættuþættir birtast í lífi ungs fólks á Íslandi. 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Af hverju byrja 

ungmenni að neyta vímuefna? Hverjir eru helstu áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun 

ungmenna? Hvaða þættir geta dregið úr vímuefnanotkun? 

 

Af hverju byrja ungmenni að nota vímuefni? 

Ungmenni, sem og aðrir, eru oft ekki með raunhæfar hugmyndir þegar þau meta sig 

sjálf. Þau rangtúlka stundum hlutina sér í hag og halda að þau séu líklegri til að lenda í 

jákvæðum atburðum en ólíklegri til að lenda í neikvæðum atburðum (Myers, Abell, 

Kolstad og Sani, 2010). Til dæmis hugsa þau oft „ekkert mun koma fyrir mig”. Einnig 

gleyma þau oft eigin eiginleikum sem eru slæmir en muna frekar eftir þeim sem eru 

góðir. Þetta kallast að vera með óraunhæfa bjartsýni og miðar að því að forðast vanlíðan. 

En þessi óraunhæfa bjartsýni gæti átt þátt í því af hverju ungmenni byrja að nota 

vímuefni. Ungmenni sem eru með óraunhæfa bjartsýni telja sig vera ólíklegri en aðrir 

jafnaldrar þeirra til að lenda í neikvæðum atburðum, svo sem eins og að þróa með sér 

vímuefnavandamál. Við höfum öll tilhneigingu til að ofmeta hegðun og samþykki 

annarra. Ef við högum okkur ósæmilega eða okkur mistekst að ná settum markmiðum þá 

fullvissum við okkur um að þessi hegðun sé algeng. Þetta á einnig við þegar ungmenni 

neyta áfengis eða annarra vímuefna en þá ofmeta þau oft fjölda þeirra sem einnig neyta 

þess. Það að ofmeta hegðun annarra gæti átt sér stað vegna þess að við alhæfum frá litlu 

úrtaki. Ef við höfum ekki upplýsingar um hegðun annarra þá notum við upplýsingar um 

okkur sjálf sem vísbendingar um hvernig aðrir haga sér (Myers, Abell, Kolstad og Sani, 

2010). 

Margir þættir gætu haft áhrif á það af hverju ungmenni byrja að nota vímuefni en 

vandamál unglinga og persónuleikaþættir hafa eflaust mest að segja um það hvort þeir 

byrji að nota þau. Eftirfarandi atriði eru algengustu ástæðurnar fyrir því að ungmenni 

byrji að nota vímuefni (NIDA, 2007a) : 

-   Til að líða vel. Flest vímuefni framkalla ánægjutilfinningu. Þessari 

sælutilfinningu fylgja önnur áhrif sem eru mismunandi eftir því hvaða 

vímuefni eru notuð. Til dæmis þegar örvandi lyf eru notuð eins og kókaín 

fylgja því tilfinningar um völd, sjálfsöryggi og aukin orka. Hins vegar þegar 
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ópíóíð er notað, eins og heróín,  fylgja tilfinningar um slökun og 

fullnægjukennd. 

-   Að líða betur. Sum ungmenni sem eru með félagsfælni, streitutengdar 

raskanir eða þunglyndi byrja að misnota vímuefni til að minnka streitu. 

Streita gegnir oft mikilvægu hlutverki í byrjun vímuefnanotkunnar, við 

áframhald notkunar lyfja og þegar ungmenni sem hafa verið hætt að nota 

vímuefni í ákveðinn tíma fá bakslag og byrja aftur að nota vímuefni. 

-   Til að gera betur. Aukinn þrýstingur sem sum ungmenni finna fyrir til að 

bæta frammistöðu sína í íþróttum eða skóla getur átt þátt í byrjun 

vímuefnanotkunnar og áframhaldandi notkun þeirra. 

-   Forvitni og “af því að aðrir gera það”. Ungmenni eru sérstaklega varnarlaus 

gagnvart þrýstingi jafnaldra. Oft byrja þau að neyta vímuefna af því að aðrir 

jafnaldrar þeirra eru að gera það og þau langar ekki að skera sig úr. 

Vímuefnaneysla byrjar einnig oft sem forvitni og leiðir fiktið oft til fíknar, 

sem leiðir til þess að erfiðara verður að hætta. 

Áfengi er algengasti vímugjafinn á Íslandi sem og víðast í Evrópu. Skaðleg 

neysla áfengis og annarra vímugjafa hefur alvarleg áhrif á lýðheilsu og er einn af helstu 

áhættuþáttum fyrir slæmri heilsu, ótímabærum dauðsföllum í aldurshópnum 25–29 ára 

og þróun langvinnra sjúkdóma eins og ákveðnum tegundum krabbameina og hjarta- og 

æðasjúkdómum á alþjóðavísu. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðismála-stofnunarinnar sem 

fjallar um umfang vímuefnanotkunar í heiminum kemur meðal annars fram að rekja 

megi 39 af hverjum 100.000 dauðsföllum til neyslu áfengis eða annarra vímugjafa. Nýjar 

innlendar rannsóknir og erlendar samanburðarrannsóknir sýna að umtalsverður árangur 

hefur náðst í að draga úr notkun áfengis, ólöglegra vímuefna og tóbaks meðal 

grunnskólanemenda á Íslandi og er notkun þessara efna nú að meðaltali sú lægsta í 

Evrópu (Velferðarráðuneyti, 2013). 

        Árið 1997 höfðu 51% íslenskra ungmenna í áttunda bekk og 82% ungmenna í 

10.bekk neytt áfengis einu sinni eða oftar um ævina en árið 2013 höfðu þessar tölur 

dregist verulega saman og höfðu 18% ungmenna í áttunda bekk og 38% ungmenna í 10. 

bekk neytt áfengis einu sinni eða oftar um ævina. Því er augljóst að áfengisneysla 

ungmenna er að dragast saman. Auk áfengis hefur neysla á nikótíni, hassi, sveppum og 

sniffi dregist verulega saman frá 1997 til 2013. Neysla maríjúana og kókaíns er svipuð 

en dregið hefur lítillega úr neyslu amfetamíns og e-taflna á þessu 16 ára tímabili (Álfgeir 



  

10 

Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). 

Eftir að íslensk ungmenni fara í framhaldsskóla eykst hlutfall þeirra sem hafa neytt 

áfengis og prófað að reykja sígarettur einu sinni eða oftar um ævina. Árið 2010 sögðust 

um 69% drengja og um 75% stúlkna, 18 ára og yngri, hafa neytt áfengis einu sinni eða 

oftar um ævina og 40% hafa reykt sígarettu einu sinni eða oftar um ævina. Þá hefur 

neysla á hassi dregist verulega saman frá 2000-2010 og sömuleiðis neysla á maríjúana 

frá árunum 2007-2010. Neysla á amfetamíni og öðrum vímuefnum jókst hins vegar frá 

2007-2010 en auk þess jókst notkun munn- og neftóbaks (Rannsóknir og greining, 

2011). Ástæðurnar fyrir þessum breytingum á neysluvenjum ungmenna á Íslandi geta 

verið margar eins og forvarnir og bann við reykingum á opinberum stöðum og 

vinnustöðum, sem sett var á árið 2007 á Íslandi (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002). 

Upphaflega voru forvarnir á Íslandi í formi fræðslu um skaðsemi efna þar sem 

börnum og unglingum voru sýndar myndir af ónýtum líffærum þeirra sem höfðu neytt 

vímuefna og þau borin saman við heilbrigð líffæri til að sýna skaðsemi þess að neyta 

vímuefna. Þessi fræðsla skilaði þó ekki eins miklum árangri og vonast hafi verið til þar 

sem að ungmennin virtust ekki tengja áhættuna við sig persónulega. Það gagnast yfirleitt 

lítið að reyna að upplýsa ungmenni um hvaða afleiðingar vímuefnaneysla getur haft í för 

með sér því að það er ekki auðvelt að miða gjörðir sínar í dag við eitthvað sem getur 

hugsanlega gerst eftir mörg ár. Þar sem vímuefnanotkun ungmenna virtist ekki minnka 

þrátt fyrir þessa fræðslu var reynt að finna eitthvað sem að ungmenni gætu tengt við sig 

sjálf og sína eigin upplifun á tilverunni og var því sett á laggirnar svonefnd 

Jafningjafræðsla (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001) sem stofnuð var árið 

1996 af menntaskólanemum (Jafningjafræðslan, án árs). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif Jafningjafræðslu (Advocates for 

Youth, 2007). Jafningjafræðslan hefur stuðlað að betri mætingu nemenda í skóla og 

vinnu, meiri námsfærni og betri einkunnum hjá þeim ungmennum sem tóku þátt í henni. 

Einnig hefur fræðslan haft áhrif á heilsu ungmenna, þar sem ungmennin virðast sækjast 

eftir hreyfingu og betri heilsu. Jafningjafræðslan hefur jafnframt stuðlað að minni 

vímuefnanotkun ungmenna, meðal annars áfengis og maríjúana (Advocates for Youth, 

2007). 

Forvarnir í Jafningjafræðslunni eru unnar af ungu fólki fyrir ungt fólk. Þessi 

hugmyndafræði hefur verið notuð lengi og talið er að jafningjafræðsla hafi verið notuð 

sem kennsluaðferð á 18. öld (Jafningjafræðslan, án árs). Jafningjafræðslan á Íslandi er í 
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dag rekin af Hinu Húsinu sem er menningar- og upplýsingarmiðstöð þar sem ungu fólki 

er veitt ýmis ráðgjöf og aðstoð. Hitt húsið er rekið af Reykjavíkurborg (Hitt húsið, án 

árs). Markmið fræðslunnar var upphaflega að sporna við og draga úr vímuefnaneyslu 

ungmenna en í seinni tíð hefur auk þess verið lögð áhersla á að styrkja sjálfsmynd ungs 

fólks. Ástæðan fyrir því að lögð er áhersla á að styrkja sjálfsmynd ungs fólks er sú að 

sumir fræðimenn telja að ýmis áhættuhegðun tengist slakri sjálfsmynd. Á Íslandi býður 

Jafningjafræðslan ungmennum upp á fræðslu í félagsmiðstöðvum, grunnskólum, 

framhaldsskólum og í vinnuskólum ásamt því að skipuleggja vímulausar uppákomur af 

ýmsu tagi (Jafningjafræðslan, án árs). Með því að taka þátt í Jafningjafræðslunni hafa 

þau ungmenni sem eru í áhættu fyrir að ánetjast vímuefni mótað skoðanir sínar um 

mikilvæg málefni og hafa fjölmargir snúið lífi sínu til betra horfs. Í framhaldi af 

fræðslunni segjast mörg ungmenni hafa fundið styrkinn til að segja nei við hópþrýstingi 

(Jafningjafræðslan, án árs). 

Í dag þykir árangursríkast í tengslum við fovarnir að finna áhættuþætti fyrir 

vímuefnanotkun ungmenna. Forvarnarstarfið miðar þá að því að draga úr vægi eða 

virkni þessara þátta og reyna þannig að koma í veg fyrir að viðkomandi einstaklingar eða 

hópar hefji neyslu vímuefna (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

 

Áhættuþættir 

Líffræðilegir þættir 

Líffræðilegir þættir vímuefnanotkunnar  

Með því að skilja líffærafræði og virkni hvatningakerfa í heilanum getur það veitt 

mikilvægar upplýsingar um tengsl á milli hvatvísi og áhættu fyrir vímuefnanotkun 

ungmenna (Chambers, Taylor og Potenza, 2003) eins og sést í reynslusögu ungs manns 

sem hóf neyslu 14-15 ára og má lesa í viðauka 1 . Unglingar eru líffræðilega hannaðir til 

að sækja í nýja reynslu, taka áhættu og skapa sitt eigið auðkenni. Neysla vímuefna gæti 

uppfyllt þessar venjulegu þroskahvatir, en þá á óheilbrigðan hátt sem getur haft 

alvarlegar langtíma afleiðingar í för með sér. Unglingsárin eru krítískt tímabil í 

varnarleysi gagnvart fíkniröskunum af því að heilinn er ennþá að þroskast og sum 

heilasvæði eru minna þroskuð en önnur. Þau svæði heilans sem framkalla tilfinningu um 

verðlaun og sársauka eru þau fyrstu til að þroskast í æsku. Það sem er ekki búið að 
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þroskast á unglingsárum er framheilabörkurinn (prefrontal cortex) og tengingar hans við 

önnur heilasvæði. Framheilabörkurinn sér um að meta aðstæður, taka ábyrgar ákvarðanir 

og stjórna tilfinningum og hvötum. Framheilabörkurinn er í raun ekki fullþroskaður fyrr 

en um miðjan tvítugsaldurinn. Heila unglinga er oft líkt við bíl sem er með bensíngjöf 

sem virkar mjög vel, það er verðlaunakerfið, en hefur lélegar bremsur, sem er þá 

framheilabörkur (NIDA, 2014). Á unglingsárunum tengist vöxtur framheilabarkar, 

bygging randkerfisins (limbic system) og tengiþræðir hvíta efnisins (white matter) 

flókinni hugrænni virkni og tilfinningalegri úrvinnslu sem ungmennin nota til að stjórna 

sífellt flóknara sálfélagslegu umhverfi (Bava og Tapert, 2010). Unglingar hafa 

tilhneigingu til að sækjast eftir ánægjulegum verðlaunum og forðast sársauka en 

dómgreind þeirra og ákvarðanataka er takmörkuð. Það hefur áhrif á getu þeirra til að 

meta áhættu á réttan hátt og taka ábyrgar ákvarðanir, meðal annars ákvarðanir um að 

nota vímuefni (NIDA, 2014). Vímuefnaneysla á unglingsárunum hefur gríðarleg áhrif á 

breytingar á heilaberki. Allt að 40% taugamóta mótast samfara reynslu á 

unglingsárunum og þar með breytist skipulagið á virkni taugatenginga. Áfengi og 

vímuefni eru skaðleg fyrir taugavefi og þar með hindra þau taugaþroska og hefta getu 

unglinga í að ná sálfræðilegri sjálfstjórn (Sloboda, Glantz og Tarter, 2012). 

Þau ungmenni sem byrja snemma að nota vímuefni og áfengi eru líklegri til að 

halda áfram að nota vímuefni á fullorðinsárunum. Einstaklingar sem byrja að nota áfengi 

14 ára eða yngri eru í rúmlega fimm sinnum meiri hættu á að ánetjast áfengi miðað við 

þá sem byrja að neyta áfengis 21 árs. Áfengis- og marijúana neysla hefur verið tengd 

skaðlegum áhrifum á lífeðlisfræðilega-, félagslega- og sálfræðilega þætti sem hefur í för 

með sér aukna tíðni afbrota, ýgi, hættulegt kynferðislegt atferli eins og óábyrgt kynlíf, 

áhættusaman akstur auk þess sem áfengis- og marijúana neysla getur leitt til neyslu 

annarra vímuefna. Sú tilhneiging ungmenna að vera með áhættusækna hegðun og 

tilhneigingu til lélegrar ákvarðanatöku getur verið tengd ákveðnum einkennum tauga 

þeirra sem eru þá næmari fyrir styrkjum og leiða því freka til sælutilfinningar (Bava og 

Tapert, 2010). 

Fjölmargar tvíburarannsóknir sýna að þau áhrif sem gen hafa á vímuefnanotkun 

og fíknisjúkdóma breytast eftir umhverfinu (Kendler o. fl, 2012). Vímuefni verður því 

að vera til staðar í umhverfinu til að þeir sem eru með erfðafræðilega tilhneigingu til að 

neyta vímuefna leiðist út í neyslu þeirra. Faraldursfræðilegar rannsóknir á genum hafa 

sýnt að erfðafræðilegir- og umhverfisþættir hafa í sameiningu áhrif á vímuefnanotkun. Í 



  

13 

faraldursfræðilegum rannsóknum á genum eru breytileikar gena ekki mældir sérstaklega 

heldur eru dregnar ályktanir út frá áhrifum erfðafræðilegra- og umhverfisþátta frá 

svipuðum mynstrum sem koma fram hjá skyldmennum, sérstaklega tvíburum og 

einstaklingum sem hafa verið ættleiddir. Erfðafræðilegar rannsóknir á sameindum tengja 

áhættu á sjúkdómum beint til breytileika í DNA manna. Félagsleg reynsla er einnig 

mikilvæg í sambandi við fíknisjúkdóma þar sem vímuefni koma yfirleitt alltaf í gegnum 

félagsleg tengsl sem geta þá verið öflugt verkfæri í því að hvetja til eða halda aftur af 

vímuefnanotkun. Erfðafræði og umhverfi hafa saman áhrif á fíknisjúkdóma á aðallega 

þrjá vegu. Í fyrsta lagi með tengslum á milli umhverfis og erfða, með víxlverkandi 

áhrifum erfða og umhverfis og þau vinna saman þróunarfræðilega, en þá kemur sterk 

tilhneiging manna til fíknisjúkdóma venjulega í gegnum tvískipt ferli. Í fyrsta lagi, á 

meðan ungmenni eru á sínu viðkvæma þroskaskeiði, komast þau í tæri við umhverfi sem 

styður og býður upp á neyslu vímuefna. Í öðru lagi eru erfðir þeirra, sem hafa 

erfðafræðilega tilhneigingu til að neyta vímuefna, veikar fyrir þeirri sælutilfinningu sem 

vímuefnið leiðir til og/eða ónæm á neikvæð áhrif þess þannig að mikil neysla getur leitt 

til þróunar að ósjálfstæði neytandans vegna fíknar hans. 

Margir þeirra umhverfisþátta sem draga úr áhrifum gena á vímuefnanotkun 

virðast verka í gegnum félagsleg áhrif (social control). Umhverfi sem setur ákveðnar 

reglur eða viðmið og er vel upp byggt dregur úr þeim áhrifum sem gen hafa á 

fíknisjúkdóma. Dæmi um þetta er trúrækni sem virðist draga úr áhrifum gena á 

áfengisnotkun og reykingar. Áhrif gena á áfengisnotkun ungmenna eru minni hjá þeim 

sem búa á landsbyggðinni og hverfum sem höfðu fáa innflytjendur sem væntanlega jók á 

stöðugleika. Á hinn bóginn hefur félagsleg tjáning (social expression) einnig áhrif á 

samspil gena og umhverfis. Til dæmis eru reykingar algengastar í þeim skólum þar sem 

vinsælustu nemendurnir reykja. Eftir því sem reykingar verða meira félagslega 

viðurkenndar eru meiri möguleikar á að gen hafi áhrif á það hvernig reykingunum er 

háttað (Kendler o. fl, 2012). 

Hvað fíknisjúkdóma varðar þarf að líta til fleiri orsakaþátta en gena. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á það að stór hluti þeirra áhættugena sem auka hættu einstaklinga á að 

leiðast út í neyslu vímuefna ýta undir fíkn almennt en ýta ekki endilega undir neyslu 

ákveðinna vímuefna. Erfðafræðilegir og umhverfistengdir áhættuþættir auka ekki aðeins 

saman áhættuna á að fá fíknisjúkdóma heldur vinna saman þegar einstaklingar eru að 

þroskast. Almennt séð eru umhverfisþættir mikilvægari í byrjun en ekki eins mikilvægir 
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þegar kemur að þeirri þróun að verða háður fíkniefnunum. Þegar kemur að 

erfðafræðiþættinum er þróunin öfugt við þetta þar sem þeir eru ekki eins mikilvægir fyrr 

en kemur að þeirri þróun að verða háður fíkniefnunum (Kendler o. fl, 2012). 

Samband erfða og fíknar hefur einnig verið skoðað á Íslandi. Í einni íslenskri 

rannsókn voru teknar saman niðurstöður íslenskra rannsókna á sambandi erfða og fíknar 

(Tyrfingsson o.fl, 2010). Niðurstöðurnar voru þær að áhættan á að fá fíknisjúkdóma 

minnkaði eftir því sem ættliðir voru fleiri á milli skyldmenna en áhættan er til staðar allt 

aftur í fimmta lið skyldleika. Niðurstöðurnar staðfesta erfðafræðilega þætti fíknar. 

Einnig kom í ljós að áhrif umhverfis eru hverfandi miðað við erfðirnar. Áhætta vegna 

neyslu ólöglegra vímuefna var könnuð og benda niðurstöður til að erfðaáhættan sé meiri 

þar en áhætta á áfengisfíkn. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að meiri líkur séu á því 

að amfetamínfíkn erfist en fíkn í önnur vímuefni. Aukin áhætta er meðal barna sem eiga 

móður með fíknisjúkdóm og þá sérstalega ef barnið er stúlka. Þessi rannsókn sýnir að 

fíknisjúkdómur sem beinist að ákveðnum efnum spáir sterkar fyrir um áhættu á 

fíknisjúkdómum. 

Athyglisbrestur með ofvirkni 

Ekki er langt síðan farið var að rannsaka tengsl á milli fíknisjúkdóma og athyglisbrests 

með ofvirkni (ADHD), eða um 20 ár. Svo virðist sem aðilar með ADHD séu í meiri 

hættu en aðrir á að fá fíknisjúkdóma. Einstaklingar með ADHD byrja fyrr að nota 

vímuefni, það verður hraðari þróun úr fikti í tíðari notkun og þeir verða fljótt háðir 

vímuefnum (Groenman o. fl., 2013). Auk þess er neysla þeirra meiri og eru þessir 

einstaklingar fljótari að fara úr því að neyta áfengis yfir í neyslu fíkniefna, neysla þeirra 

varir í lengri tíma og svara þau meðferð ekki eins vel og þeir sem eru bara með 

fíknisjúkdóm en ekki ADHD. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á það að ADHD sé stór 

áhættuþáttur fyrir seinni tíma tóbaksreykingar (Eich og Figner, 2005). Samkvæmt 

greiningakerfi DSM-5 (2013), er ADHD taugaþroskaröskun sem einkennist af 

athyglisbresti, hreyfiofvirkni og hvatvísi sem samsvara ekki aldri og þroska einstaklings. 

Einkennin koma fram í mismunandi aðstæðum, eins og í skóla og heima við, sem leiðir 

til vandamála á frammistöðu á félagslegum-, námstengdum- og verklegum þáttum. 

Niðurstöður ýmissa langtímarannsókna og fjölskyldurannsókna sýna að 

hegðunarraskanir og andfélagslegar raskanir eru þeir helstu þættir sem tengjast 

fíknísjúkdómum og ADHD (Biederman o.fl., 1995). Hegðunarkvillar sem komið hafa 
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fram í æsku og andfélagsleg persónuleikaröskun á fullorðinsárunum auka hættuna á 

fíknisjúkdómum óháð því hvort fólk sé greint með ADHD eða ekki. Af þeim 

einstaklingum sem greindir eru með ADHD í æsku, en hafa ekki samslátt við aðrar 

geðraskanir, þróa 40% einstaklinga með sér fíkniraskanir einhverntíma á lífsleiðinni. 

Þetta bendir til þess að ADHD eitt og sér auki hættuna á fíknisjúkdómum. 

Ekki sýna þó allar rannsóknir sömu niðurstöður. Annars vegar kemur fram að í 

þeim fjölskyldum þar sem ADHD er ríkjandi eru meiri líkur á vímuefnanotkun, þó ekki 

sé hægt að alhæfa um að ungmenni í þeim fjölskyldum þrói með sér vímuefnavanda. 

Hins vegar hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að innan fjölskyldna þar sem þessi röskun 

er ríkjandi eru ekki meiri líkur á síðari ánetjun vímuefna heldur sýndu niðurstöðurnar að 

ADHD innan fjölskyldna getur haft verndandi áhrif gegn síðari notkun áfengis. Það er 

hugsanlega vegna þess að foreldri sem er með ADHD sé meðvitaðari um ADHD barna 

sinna og meðferðir fyrir börn með ADHD. Þannig leiðir viðeigandi meðferð við ADHD 

barna til minni notkunar á tóbaki og fíkniefnum auk þess sem þau byrja síðar að neyta 

þeirra (Wilens o. fl., 2011). 

 

Umhverfi og samfélag 

Fjölskyldan 

Lengi hefur verið rannskað hvaða þættir móti manninn og hafa flestir komist að þeirri 

niðurstöðu að erfðir spili stóran þátt í að móta einstaklinginn, en einnig skiptir umhverfi 

þar miklu máli. Margir þættir í umhverfinu geta stuðlað að því að ungmenni séu í meiri 

hættu á að byrja að nota vímuefni. Þar má byrja að nefna hlutverk foreldra. Hegðun 

foreldra og viðhorf þeirra gagnvart vímuefnanotkun barnsins hefur áhrif á það hversu 

líklegt barnið er til að byrja að nota vímuefni. Uppeldi virðist skipta megin máli og þeir 

foreldrar sem hafa lítinn eða ekki staðfastan aga á börnum sínum og fylgjast ekki nógu 

vel með þeim auka áhættu á að börn þeirra byrji að nota vímuefni. Heimilisumhverfi 

sem einkennist af óreiðu og áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra og/eða systkina barna 

virðist auka líkur á að ungmenni þrói með sér raskanir sem tengjast vímuefnamisnotkun, 

þar með talið áfengissýki. Vímuefnanotkun annarra mikilvægra einstaklinga í lífi 

barnsins er einnig mögulegur áhættuþáttur (Hawkins, Catalano og Miller, 1992). 

Hversu náin börn eru foreldrum sínum virðist einnig tengjast áhættu á 

vímuefnanotkun. Þar sem tengsl eru slæm á milli fjölskyldumeðlima, samskipti neikvæð 
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og lítil umhyggja er frá foreldrum virðast börnin líklegri til að neyta vímuefna. Það 

skiptir máli hversu mikið foreldrar taka þátt í athöfnum og daglegu lífi barnanna, en þau 

börn sem ekki eyða miklum tíma með foreldrum sínum eru í meiri áhættu fyrir að byrja 

að nota vímuefni. Í rannsókn Hawkins, Catalano og Miller (1992) kom fram að 

ungmenni sem greindu frá trausti og hlýju frá foreldrum sínum og að foreldrar þeirra 

tækju þátt í lífi þeirra voru ólíklegri til að neita vímuefna heldur en þau ungmenni sem 

fannst þau ekki upplifa þessa þætti. Börn sem koma frá heimili þar sem foreldrar þeirra 

hafa skilið eru í meiri hættu á að fremja afbrot og neyta vímuefna en það virðist ekki 

vera bein tenging á milli þess að koma frá skilnaðarheimili og afbrotarhegðunar. 

Ágreiningur meðal fjölskyldumeðlima virðist vera sterkari forspá um hættu á 

vímuefnanotkun heldur en fjölskyldubygging. Ágreiningur foreldra virðist tengjast 

andfélagslegri hegðun hjá börnum, jafnvel þó að foreldrar þeirra séu enn giftir. Því má 

sjá að foreldrar geta átt þátt í því að barn þeirra byrji að nota vímuefni. 

Hegðunarvandamál og uppeldi 

Börn sem eiga við hegðunarvandamál að stríða og erfitt skap en fá ekki það uppeldi sem 

þau þurfa eru í meiri hættu á að nota vímuefni seinna meir. Barn sem sýnir andfélagslega 

hegðun er einnig í áhættu fyrir fíknisjúkdómum og eftir því sem andfélagsleg hegðun 

barnsins kemur fram við margvíslegri aðstæður, er tíðari og alvarlegri þeim mun líklegra 

er að hegðunin verði langvarandi og þrálátari og sé einnig til staðar á fullorðinsárum 

einstaklingsins. Hvatvísi, óþolinmæði, neikvæðni eða mótþrói í æsku spá fyrir um 

hegðunarvandamál á unglingsárum, auk þess sem  neikvætt skap og hlédrægni tengist 

vímuefnavandamálum. Börn sem draga sig í hlé og nota það sem viðbragð við áreitum 

eru lengi að aðlagast breytingum og eru með tíða neikvæða andlitstjáningu, verða oft 

reglulegir notendur tóbaks, áfengis og marijúana á fullorðinsárum. Ýgi barna er einnig 

áhættuþáttur fyrir streitu seinna meir og getur hún leitt til vímuefnanotkunnar, en 

rannsóknir sýna að ýgi í barnæsku spáir fyrir um vímuefnanotkun hjá ungum 

karlmönnum og frávik í hegðun hjá kvennmönnum (Swadi, 1999). 

Skólaumhverfi 

Skólinn er sá staður þar sem ungmenni verja hvað mestum tíma. Skólinn og 

skólaumhverfið eiga stóran þátt í mótun einstaklingsins. Þar kynnast ungmenni hvert 

öðru og hafa áhrif á hvert annað. Slæmt gengi í skóla virðist vera forspárþáttur fyrir 
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vímuefnanotkun ungmenna. Skólaskróp, vera færður yfir í sérstakan bekk og að hætta 

snemma í skóla eru allt áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun eins og sjá sést í reynslusögu 

ungs manns í viðauka 3.  

Það virðist hins vegar vera svo að félagsleg aðlögun sé mikilvægari en 

námsframvinda á fyrstu árunum í skóla þegar spáð er fyrir um vímuefnanotkun seinna á 

lífstíðinni (Swadi, 1999). Metnaður í skóla virðist einnig tengjast vímuefnanotkun 

ungmenna, en notkun vímuefna virðist vera minni meðal nemanda sem ætla sér að fara í 

háskóla heldur en meðal þeirra sem ekki ætla sér að fara í háskóla. Þættir eins og hversu 

mikið nemendum líkar skólinn, tími sem eytt er í heimaverkefni og hversu mikilvæg 

þeim finnast verkefnin sem lögð eru fyrir tengjast einnig hættu á vímuefnanotkun í þá 

veru að minni metnaður og áhugi á námi eykur áhættuna (Hawkins, Catalano og Miller, 

1992). 

Jafnaldrar 

Vímuefnanotkun jafnaldra virðist vera meðal sterkustu forspárþátta fyrir 

vímuefnanotkun ungmenna. Sumar rannsóknir hafa sýnt að áhrif jafnaldra eru jafnvel 

sterkari en áhrif foreldra og getur vímuefnanotkun ungmenna stundum verið afleiðing 

beinna áhrifa jafnaldra. Þrýstingur jafnaldra getur verið ýmiss konar, meðal annars í 

formi höfnunar eins og sést í reynslusögu ungs manns sem hóf vímuefnaneyslu 16 ár og 

má lesa í viðauka 4. Svo virðist vera að þeir sem neyta vímuefna með jafnöldrum neyta 

þeirra í meira magni heldur en þeir sem ekki neyta vímuefna með jafnöldrum. Höfnun 

jafnaldra virðist setja ungmenni í meiri áhættu fyrir vandamál í skólanum og að fremja 

glæpi sem einnig eru áhættuþættir fyrir vímuefnamisnotkun eins og reynslusaga ungrar 

konu sýnir sem hóf neyslu vímuefna um tvítugt og lesa má í viðauka 2. Því má segja að 

það sé óbeint samband milli þess að vera hafnað af jafnöldrum og vímuefnanotkunnar 

(Hawkins, Catalano og Miller, 1992). 

Efnahagur og ofbeldi 

Aðgengi að vímuefnum er áhættuþáttur en aðgengi að vímuefnum veltur að hluta til á 

lögum og reglum samfélagsins. Hvort sem að ákveðin efni eru lögleg eða ekki þá getur 

aðgengi að þeim verið breytilegt. Þeim mun aðgengilegri sem vímuefnin eru þeim mun 

meiri er neysla þeirra. Til að mynda má nefna að þegar áfengi er aðgengilegra þá er þess 
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neytt bæði oftar og í meira magni heldur en þegar erfiðara er að nálgast það (Hawkins, 

Catalano og Miller, 1992). 

Efnahagur og það hverfi sem einstaklingurinn býr í eru einnig áhættuþættir. 

Slæmt efnahagsástand, eins og fátækt, hverfi þar sem þétt er búið, lítil umsjón með 

almenningsstöðum, há tíðni glæpa hjá fulllorðnum og slæmt húsaskjól tengist aukinni 

áhættu fyrir hegðunarvandamál og afbrot (Hawkins, Catalano og Miller, 1992). 

Ofbeldi spilar hlutverk í vímuefnanotkun ungmenna. Streita sem verður vegna 

ofbeldis getur haft þau áhrif á einstaklinginn að hann fari að sýna hegðun sem dregur úr 

neikvæðum tilfinningum, eins og að forðast aðstæður eða nota vímuefni. Þolendur 

ofbeldis eru í meiri áhættu fyrir að nota vímuefni og þar eru konur í sérstakri áhættu. 

Vímuefnanotkun og að vera þolandi ofbeldis gætu verið áhættuþættir sem verka hvor á 

annan. Vímuefnaneytendur eru í meiri hættu á að verða fyrir misnotkun. Einnig eru þeir 

einstaklingar sem nýlega urðu fyrir misnotkun tvisvar sinnum líklegri en þeir 

einstaklingar sem ekki hafa orðið fyrir misnotkun til að nota vímuefni. Að verða vitni að 

ofbeldi er stressandi og eykur líkurnar á skertri aðlögunarfærni og bjargráðum eins og að 

leita í vímuefni. Áfallastreituröskun, sem kemur í kjölfar áfalls eins og ofbeldis, er 

sterklega tengt vímuefnanotkun. Þá eru tengsl á milli alvarleika áfalls og áhættu fyrir að 

misnota áfengi (Kilapatrick o.fl., 2000). 

Persónuleiki 

Persónuleiki virðist hafa áhrif á það hve mikil hætta er á notkun  vímuefna en honum má 

skipta í fimm eftirfarandi flokka (Swadi, 1999)  : 

− „Vandamála unglingar” sem hafa litla sjálfsstjórn, sækjast eftir nýbreytni, taka 

áhættu, sýna reiði, eru sjálfstæðir, hafa sögu um neikvæða lífsatburði, þola vel 

atburði sem eru skilgreindir sem frávik og sýna neikvæð geðhrif. 

− „Venjulegir unglingar” sem sýna fá einkenni ofangreindra þátta. 

− „Unglingar sem eru áhættusæknir en sýna stjórn” sem taka mikla áhættu og sækjast 

eftir nýbreytni en hafa sjálfsstjórn í meðallagi. 

− „Stressaðir unglingar sem eru ekki frávik” hafa sjálfstjórn en hafa upplifað marga 

neikvæða lífsatburði, neikvæð geðhrif og félagskvíða. 

− „Hlédrægir unglingar” sem ekki eru áhættusæknir, sækjast ekki eftir nýbreytni, hafa 

ekki neikvæðar tilfinningar né félagskvíða og eru ekki stressaðir. 
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Samkvæmt samantekt Swadi (1999) hafa þeir unglingar sem falla undir 

„vandamála unglingar” hæstu tíðni vímuefnanotkunnar af þessum fimm 

persónuleikaflokkum en þeir unglingar sem falla undir „venjulegir unglingar” hafa 

lægstu tíðnina. Hinir þrír persónuleikaflokkarnir eru þar á milli. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt að erfitt skap í æsku auki líkurnar á tóbaks-, áfengis- og marijúana notkun hjá 

unglingum. Lágt skor á persónuleikabreytum eins og að „vinna mikið”, 

„metnaðargjarn”, „reiðir sig á sjálfan sig” og „finnst hann vera samþykktur" snemma á 

unglingsárum spáði fyrir um tíða notkun tóbaks, áfengis, marijúana og annarra ólöglegra 

lyfja í menntaskóla auk þess sem neysla þeirra hefst fyrr. Það á einnig við um þá sem 

skora hátt á persónuleikabreytunum „ekki traustsins verður”, „uppreisnargjarn”, 

„ófélagslyndur” og „hvatvís”. 

Í samantekt Gersick, Grady, Sexton og Lyons (1981) kom fram að persónuleiki 

þeirra sem byrja snemma að nota vímuefni sé öðruvísi en þeirra sem byrja seinna að nota 

vímuefni eða nota ekki vímuefni. Í heildina litið virðast þeir sem byrja snemma að nota 

vímuefni sýna minni fylgispekt gagnvart hefðbundnum gildum samfélagsins og meiri 

þörf fyrir sjálfstæði. Auk þess sýna rannsóknir að sá eiginleiki að sækjast eftir örvun sé 

til staðar hjá þeim sem nota vímuefni (Gersick, Grady, Sexton og Lyons, 1981). Að leita 

í örvun er skilgreint sem það að sækja í nýja, flókna og ákafa upplifun og reynslu og 

hafa vilja til að taka líkamlega-, félagslega-, lagalega- og fjárhagslega áhættu aðeins fyrir 

þessa reynslu (Zuckerman og Kuhlman, 2000). Hvatvísi í æsku virðirst spá fyrir um tíða 

notkun maríjúana þegar einstaklingur nær 18 ára aldri. Auk þess gefa rannsóknir til 

kynna að það að sækjast eftir spennu, og að upplifa nýja reynslu og tilfinningar sem 

veita örvun, sé tengt virkni MAO (monoamino oxidasa) ensíma, sem virðast tengjast 

upphafi áfengissýkis (Hawkins, Catalano og Miller, 1992). Jákvæð viðhorf gagnvart 

maríjúana notkun virðast einnig vera frekar til staðar hjá vímuefnaneytendum en hjá 

þeim sem ekki nota vímuefni. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem nota maríjúana 

séu undanlátssamir, sjálfstæðir og opnir fyrir nýrri reynslu, treysta öðrum, sjálfsöryggir, 

sjálfmiðaðir, ævintýragjarnir, hvatvísir og veita mótspyrnu gagnvart yfirvaldi (Gersick, 

Grady, Sexton og Lyons, 1981). 

Hvatvísi viðrist vera frekar til staðar hjá þeim sem nota vímuefni. Einstaklingar 

sem skora hátt á andfélagslegum persónuleikaþáttum eru með ofurnæmt verðlaunakerfi í 

heilanum. Þeir geta þess vegna verið varnarlausari gagnvart því að þróa með sér 
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andfélagslega persónuleikaröskun, eða það sem margir kannast við sem siðblindu 

(National Institute on Drug Abuse, 2010). 

Sálfræðilegir þættir 

Þunglyndi 

Þunglyndi er samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health 

Organisation) (2012) algengur sálfræðilegur kvilli sem einkennist af þungu skapi, minni 

áhuga eða ánægju, minnkaðri orku, sektarkennd eða lágu sjálfsmati, truflun á svefni eða 

matarlyst og lítilli einbeitingu. Þunglyndi getur verið mjög alvarlegur kvilli og er talið að 

það hafi áhrif á 350 milljónir manna í heiminum. Í rannsókn sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin stóð fyrir í 17 löndum kom fram að einn af hverjum 20 

eiga við þunglyndi að stríða. 

Undanfarna áratugi hefur samband áfengis og þunglyndis verið skoðað frá 

ýmsum hliðum. Settar hafa verið fram þrjár hugsanlegar skýringar á samspili áfengissýki 

og alvarlegs þunglyndis. Í fyrsta lagi getur áfengissýki valdið alvarlegu þunglyndi og í 

öðru lagi getur alvarlegt þunglyndi valdið því að ungmenni leiðist út í neyslu fíkniefna. 

Að lokum getur verið gagnverkandi orsakasamband á milli áfengissýki og alvarlegs 

þunglyndis þannig að hvor sjúkdómurinn um sig auki hættuna á að hinn komi fram um 

leið (Boden og Ferguson, 2011). 

Safnrannsókn (meta-analysis) Boden og Ferguson (2011) tók fyrir 

langtímarannsóknir þar sem fjöldi þátttakenda var 400 eða fleiri og var athugað hvort 

það fyndust tengsl á milli áfengissýki og alvarlegs þunglyndis. Niðurstöðurnar voru þær 

að ef annað hvort áfengissýki eða alvarlegt þunglyndi voru til staðar tvöfaldaðist áhættan 

á öðrum hvorum kvillanum. 

Rannsókn Orton, Riggs og Libby (2009) tók saman neyslu bandarískra barna, 11-

15 ára, og skoðaði þrjá hópa barna, þau sem voru einungis þunglynd, þau sem neyttu 

vímuefna reglulega og að lokum þau sem voru með þunglyndi og neyttu vímuefna 

reglulega. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að vímuefnaneysla þeirra ungmenna sem 

eru bæði með þunglyndi og neyta reglulega fíkniefna er alvarlegri og þau nota breiðari 

hóp fíkniefna eins og harðari efni samanborið við þá sem eru með þunglyndi en neyta 

ekki fíkniefna reglulega eða þeirra sem neyta fíkniefna reglulega en eru ekki með 

þunglyndi. Helmingur þeirra sem voru eingöngu með þunglyndi en neyttu ekki vímuefna 

reglulega sögðust hafa neytt vímuefna síðastliðna 30 daga. Annars sögðust 14% af þeim 
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sem voru eingöngu með þunglyndi en neyttu ekki vímuefna reglulega hafa neytt 

vímuefna einhverntíman á lífsleiðinni. Neysla þeirra sem voru bæði með þunglyndi og 

neyttu vímuefna reglulega var harðari og tíðari en hjá öðrum hópum. Þeir sem áttu við 

vímuefnavanda að stríða og voru með þunglyndi brugðust ekki eins vel við meðferð og 

þeir sem áttu bara við vímuefnavanda að stríða. Niðurstöður rannsókna benda einnig til 

þess að því yngri sem ungmenni með þunglyndi prófa fíkniefni þeim mun fyrr fara þau 

út í mikla neyslu fíkniefna. Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að eftir því sem 

ungmenni, sem eru bæði með þunglyndi og neyta vímuefna reglulega, byrja fyrr að 

neyta vímuefna því hraðari þróun er að mikilli notkun vímuefna. Aðrar rannsóknir benda 

til þess að því meiri sem neysla vímuefna er því algengara er þunglyndi hjá ungmennum 

(Torikka, Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rimpelä, og Rantanen, 2001). Þunglyndi virðist vera 

algengara hjá þeim ungmennum sem neyta áfengis reglulega heldur en hjá þeim sem 

neyta aldrei áfengis eða þeirra sem neyta áfengis í hófi. 

Kvíði 

Kvíði er stór áhættuþáttur fyrir misnotkun vímuefna. Flestir, ef ekki allir, hafa einhvern 

tímann upplifað kvíða og ótta. Ótti er náttúruleg og hjálpleg viðvörun sem varar okkur 

við hugsanlega hættulegum aðstæðum. Taugakerfiðundirbýr okkur svo undir hættuna 

með því að láta til dæmis hjartað slá hraðar og augasteinarnir víkka til þess að við náum 

að skanna umhverfið betur. Kvíði er flóknara og langvinnara ástand. Meðan ótti er 

ósjálfrátt viðbragð við ógn þá snýst kvíði um að hugsa um eða ímynda sér einhverja ógn 

sem gæti átt sér stað í framtíðinni (Orsillo og Roemer, 2011). 

Kvíðaraskanir eru ólíkar venjulegum kvíða eða ótta að því leyti að þær eru 

langvarandi og eru venjulega til staðar í að minnsta kosti sex mánuði. Þó að 

kvíðaraskanir séu líkar að mörgu leyti eru aðstæðurnar sem vekja ótta ólíkar milli 

raskanna og það sama má segja um innihald hugsana og viðhorf (American Psychiatric 

Association, 2013). Ef kvíðaraskanir eru ekki meðhöndlaðar geta þær orðið þrálátar. Það 

eru mismunandi þættir sem viðhalda kvíðaröskunum og því er oft erfitt að vinna bug á 

þeim. Kvíðaraskanir leiða oft til annarra raskanna og á það sérstaklega við um þær 

raskanir sem að byrja snemma á ævinni, eins og félagsfælni sem greinist yfirleitt í byrjun 

unglingsára. Kvíðaraskanir geta haft töluverð áhrif á líf einstaklinga og er algengt að þeir 

leiti í áfengi og önnur vímuefni til að draga úr kvíðanum. Einstaklingar með kvíðaröskun 
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eru tvisvar sinnum líklegri til að misnota vímuefni heldur en þeir sem ekki eru með 

kvíðaröskun (NIDA, 2007b). 

Í rannsókn Kushner, Abrams og Borchardt (2000) kom fram að kvíðaraskanir 

geta átt þátt í bakslagi og að viðhalda áfengisneyslu eins og sést í reynslusögu ungs 

manns sem hætti vímuefnaneyslu þegar hann var 17 ára og lesa má í viðauka 1. Í 

rannsókninni kom fram að einstaklingar með kvíðaröskun af einhverju tagi voru 50% 

líklegri til að vera greindir með áfengisröskun heldur en þeir sem ekki voru með 

kvíðaröskun. Þeir sem voru með kvíðaröskun voru einnig um 70% líklegri að vera 

greindir með fíkniröskun af einhverju tagi heldur en þeir sem ekki voru með 

kvíðaröskun. Orsakir fyrir þessum tengslum geta verið þær að kvíðaraskanir stuðli að 

áfengisneyslu á þann hátt að kvíðnir einstaklingar nota vímuefni til að draga úr 

kvíðaeinkennum og verður sú hegðun þar að leiðandi neikvætt styrkt. Auk þess getur 

áfengisneysla stuðlað að kvíðaröskunum. Kvíðaraskanir geta verið afleiðing 

áfengisneyslu eða fráhvarfseinkenna hennar. 

Rannsókn Grant og félaga sem skoðaði tengsl kvíðaraskanna, lyndisraskanna og 

fíknisjúkdóma sýndi að um 20% einstaklinga með fíknisjúkdóm höfðu að minnsta kosti 

eina lyndisröskun og um 18% höfðu að minnsta kosti eina kvíðaröskun á þeim tíma sem 

rannsóknin fór fram. Einnig kom í ljós að margir einstaklingar þróuðu með sér kvíða- 

eða lyndiröskun sem afleiðing vímuefnanotkunnar. Auk þess sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar að 40,7% þeirra einstaklinga sem fóru í meðferð vegna áfengisfíknar 

höfðu einnig að minnsta kosti eina lyndisröskun og um 33% þeirra sem fóru í 

meðferðina höfðu að minnsta kosti eina kvíðaröskun á þeim tíma sem þeir fóru í 

meðferð (Grant o.fl., 2004). 

Sjálfsmat (self-esteem) 

Samband á milli sjálfsmats og vímuefnanotkunar hefur mikið verið skoðað en 

niðurstöður rannsókna eru blendnar. Rannsóknir hafa ýmist sýnt að það sé ekki samband 

á milli sjálfsmats og vímuefnanotkunnar eða að samband sé á milli lágs sjálfsmats og 

vímuefnanotkunnar eins og í tilfelli ungrar konu og má lesa í viðauka 2. Þó einstaklingar 

með alvarleg vímuefnavandamál þjáist oft af lágu sjálfsmati þá virðast almennt vera 

litlar sannanir fyrir að það sé orsök vandamálanna. Hins vegar gæti lágt sjálfsmat og 

vímuefnanotkun verið bein eða óbein afleiðing annarra þátta eins og þunglyndis, 
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höfnunar jafnaldra, sundrunar fjölskyldunnar eða að vera þolandi ofbeldis (Swadi, 

1999). 

Þeir sem eru með hátt sjálfsmat upplifa ekki neikvæða atburði sem neikvæða 

lífsreynslu og telja sig hafa meiri stjórn á aðstæðum og hafa meiri trú á getu sinni til að 

takast á við aðstæður heldur en þeir sem ekki eru með hátt sjáfsmat. Af því mætti draga 

þá ályktun að þeir sem eru með hátt sjálfsmat upplifa minni streitu heldur en þeir sem 

eru með lágt sjálfsmat. Þeir sem ánetjast fíkniefnum líður oftar en ekki illa og eru með 

lágt sjálfsmat og nota því fíkniefnin til að auka sjálfsmat sitt og bæla niður slæmar 

tilfinningar. Því mætti draga þá ályktun að þeir sem eru með hátt sjálfsmat ættu að hafa 

litla þörf fyrir því að innbyrða fíkniefni. Það er þó ekki algilt þar sem þeir sem eru með 

hátt sjálfsmat hafa einnig tilhneigingu til að ánetjast fíkniefnum (Baumeister, Campbell, 

Krueger og Vohs, 2003). 

Niðurstöður rannsóknar á tenglsum vímuefnanotkunar og sjálfsmats annars vegar 

í skóla og hins vegar heima fyrir benda sterklega til þess að því hærra sem sjálfsmat 

nemenda er heima fyrir og í skóla því ólíklegra er að þeir neyti vímuefna. Auk þess eru 

þeir sem hafa einhverntíman notað tóbak eða vímuefni óöruggari í skólanum samanborið 

við aðra nemendur sem ekki hafa notað tóbak eða vímuefni. Lágt sjálfsmat í skóla er 

tengt því að byrja að nota vímuefni en það viðheldur ekki neyslunni (Emery, 

McDermott, Holcomb og Marty, 1993). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungt fólk með hátt sjálfsmat eiga á hættu að 

leiðast út í neyslu vímuefna. Til að réttlæta drykkju sína rangtúlka ungmenni með hátt 

sjálfsmat markvisst það hvernig foreldrar þeirra dæma drykkju þeirra. Þannig myndar 

velþóknun foreldra mikilvæg tengsl við áfengisdrykkju ungmennana en það fer þó eftir 

því hvort ungmennin séu með hátt eða lágt sjálfsmat. Skynjuð velvild foreldra gagnvart 

neyslu áfengis leiðir til meiri neyslu áfengis þeirra ungmenna sem eru með lágt 

sjálfsmat. Aftur á móti drekka þau ungmenni sem eru með hátt sjálfsmat meira eftir því 

sem þau skynja meiri velvild foreldra sinna gagnvart drykkjunni. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á það að einstaklingar með hátt sjálfsmat eiga það til að draga úr veikleika 

sínum. Þeir beita ýmsum hugrænum aðferðum til að fullvissa sig um að ekkert illt muni 

eða geti hent þá og hunsa upplýsingar sem ganga gegn þessari trú sinni. Þar af leiðandi 

hunsa þeir skilaboð um þær skaðlegu afleiðingar sem áhættusöm hegðun getu haft í för 

með sér. Allir þessir þættir auka líkurnar á að þeir sem eru með hátt sjálfsmat leiðast út í 

fíkniefni og aðra áhættusama hegðun. Aðrar rannsóknir sýna að það að manni finnist 
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maður hafa stjórn á eigin lífi leiði frekar til neyslu vímuefna en hátt  sjálfsmat. Hafa skal 

það í huga að þó sumar niðurstöður rannsókna sýni tengsl milli neyslu fíkniefna og 

sjálfsmats þá eru þær yfir heildina litið blendnar og óljósar (Baumeister, Campbell, 

Krueger og Vohs, 2003). 

Félagsnámskenning Bandura 

Félagsnámskenningin er ein nálgun til að skilja mannlega hegðun. Kenningin var sett 

fram á sjötta og sjöunda áratugnum og frumkvöðull hennar er Albert Bandura. 

Samkvæmt kenningunni verða ný mynstur hegðunar til í gegnum beina reynslu eða með 

því að horfa á hegðun annarra. Afleiðingar hegðunar skipta þar miklu máli. Ef að horft 

er á aðra framkvæma hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn þá er 

líklegra að hermt sé eftir þeirri hegðun heldur en þegar afleiðingar hegðunar eru 

neikvæðar (Bandura, 1977). Það er til dæmis mikill munur á afleiðingum þess að drekka 

tvo bjóra þegar farið er í partý og að drekka tvo bjóra á vinnustað. Ef að horft er á 

einstakling upplifa neikvæðar afleiðingar í kjölfar drykkju á vinnustað en horft er á 

jákvæðar afleiðingar í kjölfar drykkju í partýi, er líklegra að drukkið sé oftar í partýum 

heldur en í vinnunni (Leonard og Blane, 1999). 

Samkvæmt kenningunni eru klassísk og virk skilyrðing þau námsferli sem hafa 

mest áhrif þegar kemur að félagsmótun. Margir aðrir þættir hafa einnig áhrif, til að 

mynda viðmið og gildi samfélagsins og viðhorf til drykkju. Drykkjusiðir eru lærðir og á 

það bæði við um neyslu áfengis sem tengist siðvenjum og trúarathöfnum og þegar 

áfengis er neytt til að losna við streitu eða aðra vanlíðan (Árni Einarsson og Guðni R. 

Björnsson, 2001). Samkvæmt Bandura segja menningarleg viðmið til um það hvort að 

ýtt sé undir áfengisnotkun, og ef svo er, í hvaða magni og í hvaða aðstæðum. Þessi 

hópviðmið eru lærð í gegnum herminám eins og áfengishegðun fullorðinna og 

framsetningu áfengis í fjölmiðlum (Leonard og Blane, 1999). Ef einstaklingur elst upp 

við að foreldrar hans neyti áfengis þegar eitthvað bjátar á þá lærir sá einstaklingur að 

áfengi minnki vanlíðan og gæti sjálfur farið að tileinka sér þann sið að drekka áfengi 

þegar hann upplifir vanlíðan. Á sama hátt lærir sá sem elst upp við að áfengis sé neytt í 

hvert skipti sem haldið er upp á einhvern viðburð, eða þegar eitthvað skemmtilegt er að 

gerast, að það að neyta áfengis sé tengt skemmtun og finnst sjálfsagt að drekka áfengi í 

hvert skipti sem eitthvað skemmtilegt er að gerast (Árni Einarsson og Guðni R. 

Björnsson, 2001). 
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Bandura segir að áfengishegðun byrji oft hjá ungmennum í streitulausu umhverfi 

sem hluti af félagslegu ferli, en í leiðinni upplifa þau að streitan minnki í ákveðnum 

aðstæðum þegar drukkið er áfengi. Ef áfengisnotkun minnkar streituna þá er tilhneiging 

til að nota það í aðstæðum þar sem einstaklingurinn upplifir streitu. Ef áfengisnotkun í 

streituvaldandi aðstæðum verður mjög tíð og byrjar að hafa áhrif á líf einstaklingsins er 

líklegt að hann þrói með sér áfengissýki. Bandura sagði þetta mynstur vera líklegra til að 

sjást í fjölskyldum þar sem að minnsta kosti annað foreldrið er með áfengissýki, af því í 

þannig umhverfi eru börnin líklegri til að sjá mikla drykkju sem ríkjandi viðbragð við 

streituvaldandi aðstæðum (Leonard og Blane, 1999). 

Félagsnámskenningin getur skýrt hvers vegna þátttaka í AA samtökunum er 

gagnleg. Í AA samtökunum eru kennd mannleg samskipti, bjargráð og siðmennt og þeir 

sem hafa náð bata eru fyrirmyndir fyrir hina. Þeir sem hafa náð bata segja frá því 

hvernig þeim tekst að leysa vandamálin sem koma upp í stað þess að flýja áfengi og 

hvernig það verðlaunar sjálft sig þegar markmiði er náð. Einstaklingar læra því ný 

bjargráð í gegnum herminám og sjá hvernig annars konar hegðun en neysla hefur oft 

jákvæðar afleiðingar (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

 

Verndandi þættir 

Þættir sem hugsanlega geta dregið úr áhættu fyrir vímuefnanotkun kallast verndandi 

þættir.  Verndandi þættir spila stórt hlutverk í forvörnum en markmið forvarna er að 

breyta vægi á milli áhættu- og verndandi þátta þannig að verndandi þættir vegi meira en 

áhættuþættir. Ef að margir verndandi þættir eru til staðar geta þeir dregið úr áhrifum 

áhættuþátta. Til dæmis getur stuðningur foreldra minnkað áhrif sterkra áhættuþátta, eins 

og að eiga vini sem nota vímuefni (NIDA, 2003). 

Þeir verndandi þættir sem eru sterkastir eru velgengni í skóla, sterk 

fjölskyldusambönd, foreldrar sem fylgjast með börnunum, foreldrar sem taka þátt í 

athöfnum með börnum sínum og eru meðvitaðir um félagslíf barnanna, til dæmis hvaða 

vini þau umgangast og hvar þau leika sér vanalega (sjá nánar töflu 1) (NIDA, án árs). 

Hægt er að breyta eða koma í veg fyrir áhættuþætti í barnæsku með inngripum 

sem beinast að fjölskyldu, skóla eða samfélaginu. Inngripunum er ætlað að koma í veg 

fyrir óæskilega hegðun. Óæskileg hegðun barns getur leitt til aukinnar áhættu, eins og að 
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ganga illa í skóla og erfiðleikar í félagslegum samskiptum, sem setur börnin í meiri 

áhættu fyrir að nota vímuefni seinna meir (NIDA, 2003). 

 

Tafla 1. Áhættu- og verndandiþættir. 

Áhættuþættir Svið Vernandi þættir 

Ýgi sem byrjar snemma Einstaklingurinn Sjálfsstjórn 

Lélegt eftirlit foreldra Fjölskyldan Foreldraþjálfun 

Vímuefnamisnotkun Jafnaldrar Hæfni í skóla 

Vímuefnaaðgengi Skóli Stefna á móti vímuefnanotkun 

Fátækt Samfélagið Samfélagsvitund 

 

Inngrip í fjölskyldu beinast að því að kenna foreldrum viðeigandi samskiptahæfni 

og uppeldisaðferðir og aðra foreldraþjálfun. Rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning þess 

að foreldrar taki virkan þátt í lífi barna sinna með því að tala við þau um vímuefni, 

fylgjast með því hvað þau gera, þekkja vini þeirra og skilja vandamál og áhyggjur 

barnanna, auk þess að fylgjast með menntun þeirra. Þessir þættir virðast draga úr 

vímuefnanotkun barnanna. Inngrip í skóla einblína á félags- og námshæfni, þar með talið 

samband jafningja, sjálfsstjórn, bjargráð, félagslega hegðun og hæfni til að afþakka 

vímuefni.  Rannsóknir styðja að barn sem er ólæst í 3. eða 4. bekk sé í aukinni áhættu 

fyrir að neyta vímuefna seinna meir. Inngrip í skóla geta til dæmis miðað að því að 

styrkja tengsl nemenda við skólann og draga úr líkum þess að þeir hætti í skóla. Inngrip í 

samfélaginu beinast að því að innleiða nýjar reglur, eins og að spyrja um skilríki þegar 

keypt er tóbak, eða ný viðmið, eins og hugtakið vímuefnalaus skóli. Rannsóknir hafa 

sýnt að inngrip sem ná til ungmenna í gegnum margar uppsprettur geta haft sterk áhrif á 

samfélagsviðmið. Auk þess beinast inngrip í samfélaginu að því að koma á fót 

útgöngubanni eftir ákveðinn tíma á kvöldin fyrir ungmenni, hafa auga með auglýsingum 

sem gætu ýtt undir vímuefnanotkun og hækka tóbaksverð  (NIDA, 2003). 

Ein sterkasta fylgni við vímuefnanotkun unglinga eru tengsl við aðra sem nota 

vímuefni. Í samantekt Hawkins, Catalano og Miller (1992) kemur fram að forvarnir sem 

beina athyglinni að félagslegum áhrifum vímuefnanotkunnar þyki áhrifaríkar í að koma í 

veg fyrir að ungmenni byrji að nota vímuefni. Þær forvarnir beinast að því að kenna 
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ungmennum að veita viðnám við áhrifum félagslegs þrýstings. Auk þess eru þessar 

forvarnir tiltölulega kostnaðarlitlar vegna þess að áhrif jafnaldra á vímuefnanotkun eru 

mest áberandi í byrjun vímuefnanotkunnar og koma því  áhrif inngrips fljótlega í ljós. 

Aðferð sem mikið hefur verið rannsökuð í sambandi við félagsleg áhrif er færniþjálfun í 

skólastofum fyrir ungmenni í 5. til 10. bekk. Þjálfunin felst í því að kenna nemendum að 

koma auga á áhrif vímuefnanotkunnar og veita viðnám við félagslegum þrýstingi. Þessi 

færni er kennd í gegnum fræðslu, herminám og hlutverkaleiki. 

Eitt að markmiðum forvarna er að breyta viðhorfum ungmenna gagnvart 

vímuefnanotkun. Þá er lögð áhersla á að fræða ungmennin um að það sé félagslega 

óásættanlegt að nota vímuefni og að fræða þau um neikvæðar skammtíma afleiðingar 

vímuefnanotkunnar. Auk þess er lögð áhersla á að upplýsa þau um að vímuefnanotkun 

sé ekki jafn útbreidd meðal jafnaldra og ungmenni gætu haldið og hvetja ungmennin til 

að skuldbinda sig til að vera vímuefnalaus. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að forvarnir 

sem beinast að því að kenna ungmennum að veita viðnám við áhrifum félagslegs 

þrýstings bera árangur í að koma í veg fyrir eða seinka því að ungmenni byrja að nota 

áfengi eða maríjúana (Hawkins, Catalano og Miller, 1992). 

Til að skilja vandamál tengd drykkju ungmenna hafa væntingar þeirra til áfengis 

verið skoðaðar. Í rannsókn Young og félaga (2006) sýndu niðurstöðurnar að sterk tengsl 

séu á milli jákvæðra væntinga og áfengisdrykkju háskólanema. Með jákvæðum 

væntingum er átt við væntingar um jákvæð áhrif áfengis, til dæmis afslöppun, vellíðan, 

kynörvun og aukin félagsfærni. Margir hafa því bent á að væntingar til áfengis ættu að 

vera hluti af meðferð og forvörnum fyrir áfengisvandamál. Forvarnir sem beinast að 

þjálfun ungmenna í notkun sjálfshjálpar hafa reynst árangursríkar í að minnka 

áfengisneyslu. Þó að þessi inngrip beini ekki eingöngu spjótum sínum beint að 

væntingum gagnvart áfengi þá urðu breytingar í viðhorfi gagnvart áfengisnotkun (Jones, 

Corbin og Fromme, 2001) 

Til langs tíma litið hefur stefna stjórnvalda á Íslandi verið að draga úr 

heildaráfengisneyslu, meðal annars í því skyni að lágmarka þann skaða sem hún veldur 

ungmennum. Til þess að svo megi verða er ríkið með einkasölu á áfengi, hvers kyns 

áfengisauglýsingar eru bannaðar og ákveðinni fjárhæð er veitt árlega til forvarna sem 

geta gagnast börnum og unglingum (Þórdís Hlín Ingimundardóttir, 2013). Með þessu 

móti hafa stjórnvöld ráðist í markvissar aðgerðir gegn áfengisneyslu ungmenna, meðal 

annars með því að takmarka aðgengi áfengis, hækka verð, takmarka kaup við ákveðinn 
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aldur og hafa ákveðinn opnunartíma. Komið hefur í ljós að hækkun á áfengisskatti hefur 

meiri áhrif en að takmarka áfengiskaup við ákveðinn aldur (Hawkins, Catalano og 

Miller, 1992). 

Samantekt 

Í þessari samantekt var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Af hverju byrja 

ungmenni að neyta vímuefna? Hverjir eru helstu áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun 

ungmenna? Hvaða þættir geta dregið úr vímuefnamisnotkun? 

Helstu ástæður fyrir því að ungmenni byrja að neyta vímuefna eru í fjórum 

meginatriðum. Í fyrsta lagi þá framkalla vímuefni ánægjutilfinningu og neytandinn 

leitast eftir vímuáhrifum efnanna. Í öðru lagi er ástæða þess að farið er út í neyslu 

tilraunir til að draga úr vanlíðan. Ungmenni glíma mörg hver við ýmsar raskanir og til að 

minnka áhrif þeirra og streitu leiðast ungmenni út á þessa braut. Í þriðja lagi getur 

þrýstingur frá samfélaginu orsakað það að ungmennin vilja sífellt gera betur, standa sig 

betur í því sem þau taka sér fyrir hendur. Í fjórða lagi eru ungmenni forvitin og vilja oft 

prófa það sem aðrir gera. Í því tilviki getur jafnvel verið um þrýsting frá félögunum að 

ræða til að prófa efnin. Viðmælendur okkar, sem segja frá reynslu sinni og lesa má um í 

viðaukum, nefna tilraun þeirra til að líða vel sem helstu ástæðu þess að þeir leiddust út í 

notkun vímuefna. Þar nefna þeir meðal annars félagslega einangrun, einelti, slæmt gengi 

í skóla og þörf fyrir viðurkenningu sem orsakavalda. 

Áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun ungmenna eru líffræðilegir, samfélagslegir 

og sálfræðilegir. Helstu líffræðilegu þættirnir eru erfðafræðileg tilhneiging ungmenna til 

að neyta vímuefna, en þau ungmenni eru veikari fyrir þeirri sælutilfinningu sem 

vímuefnið leiðir til og/eða ónæm á neikvæð áhrif þess. Auk þess er ADHD er 

áhættuþáttur fyrir vímuefnanotkun og sérstaklega reykingar. Hegðunarraskanir og 

andfélagslegar raskanir eru þeir helstu þættir sem tengjast fíknísjúkdómum og ADHD. 

Hegðun foreldra og viðhorf þeirra gagnvart vímuefnanotkun barnsins hefur áhrif 

á það hversu líklegt barnið er til að byrja að nota vímuefni. Vímuefnaneysla foreldra 

og/eða systkina auk annarra mikilvægra einstaklinga í lífi barnsins og óreiða á heimili 

ýta allir undir vímuefnaneyslu þess. Uppeldi virðist skipta megin máli en lítill eða ekki 

staðfastur agi foreldra á börnum sínum tengist notkun vímuefna hjá ungmennum. Slæm 

tengsl á milli fjölskyldumeðlima, neikvæð samskipti, lítil umhyggja frá foreldrum og 

foreldrar sem fylgjast ekki nógu vel með börnum sínum eru allir þættir sem auka áhættu 
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á að börn þeirra byrji að nota vímuefni. Þau börn sem ekki eyða miklum tíma með 

foreldrum sínum í meiri áhættu fyrir að byrja að nota vímuefni. Auk þess ýtir skilnaður 

foreldra undir vímuefnanotkun ungmenna. 

Börn sem eru með hegðunarvandamál, eru hvatvís, óþolinmóð, neikvæð eða með 

mótþróa, erfitt skap og eru hlédræg eru í meiri hættu á að nota vímuefni seinna meir. 

Andfélagsleg hegðun og ýgi barns er jafnframt áhættuþáttur fyrir streitu seinna meir og 

getur hún leitt til vímuefnanotkunnar. 

Það virðist hins vegar vera sem svo að félagsleg aðlögun sé mikilvægari en 

námsframvinda á fyrstu árunum í skóla þegar spáð er fyrir um vímuefnanotkun seinna á 

lífstíðinni. Að ganga illa í skóla, skróp, að vera færður yfir í sérstakan bekk og að hætta 

snemma í skóla virðist vera forspárþáttur fyrir vímuefnanotkun. Metnaður í skóla virðist 

einnig tengjast vímuefnanotkun ungmenna, en notkun vímuefna virðist vera minni meðal 

nemanda sem ætla sér að fara í háskóla heldur en meðal þeirra sem ekki ætla sér að fara í 

háskóla. Þættir eins og hversu mikið nemendum líkar skólinn, tími sem eytt er í 

heimaverkefni og hversu mikilvæg þeim finnast verkefnin sem lögð eru fyrir tengjast 

einnig hættu á vímuefnanotkun í þá veru að minni metnaður og áhugi á námi eykur 

áhættuna. 

Þrýstingur jafnaldra og að vera hafnað af jafnöldrum virðist setja ungmenni í 

meiri áhættu fyrir vandamál í skólanum og að fremja glæpi sem einnig eru áhættuþættir 

fyrir vímuefnamisnotkun. 

Aðgengi að vímuefnum er áhættuþáttur þeim mun aðgengilegri sem vímuefnin 

eru þeim mun meiri er neysla þeirra. Ofbeldi og streita sem því fylgir spila hlutverk í 

vímuefnanotkun ungmenna. Áfallastreituröskun, sem kemur í kjölfrar áfalls eins og 

ofbeldis, er einnig sterklega tengt vímuefnanotkun. 

Persónuleiki einstaklinga virðist hafa áhrif á það hve mikil hætta er á að 

ungmenni byrji að nota vímuefni. Þeir sem sækjast eftir spennu, eru hvatvísir og hafa 

litla sjálfsstjórn eru í áhættu fyrir að byrja að nota vímuefni. Auk þess virðist vera að 

þeir sem hafa jákvæð viðhorf gagnvart vímuefnanotkun séu líklegri til að nota vímuefni. 

Þá má nefna þá sem skora hátt á andfélagslegum persónuleikaþáttum, en andfélagsleg 

persónuleikaröskun virðist tengjast vímuefnanotkun. 

 Þunglyndi og kvíði eru áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun. Ef annað hvort 

áfengissýki eða alvarlegt þunglyndi eru til staðar tvöfaldast áhættan á öðrum hvorum 

kvillanum. Kvíðaraskanir geta átt þátt í viðhaldi og bakslagi áfengisneyslu. 



  

30 

 Samband á milli sjálfsmats og vímuefnanotkunar hefur mikið verið skoðað en 

niðurstöður rannsókna eru blendnar. 

Félagsnámskenning Bandura gerir ráð fyrir að ef horft er á aðra framkvæma 

hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn þá er líklegra að hermt sé 

eftir þeirri hegðun heldur en þegar afleiðingar hegðunar eru neikvæðar. Þannig eru til 

dæmis drykkjusiðir lærðir og á það bæði við um neyslu áfengis sem tengist siðvenjum 

og trúarathöfnum og þegar áfengis er neytt til að losna við streitu eða aðra vanlíðan. 

 Niðurstöður rannsókna sem skoða verndandi þætti hafa flest allar sýnt það sama. 

Sterkustu verndandi þættirnir virðast vera velgengni í skóla, sterk fjölskyldusambönd, 

foreldrar sem fylgjast með börnunum, foreldrar sem taka þátt í athöfnum með börnum 

sínum og eru meðvitaðir um félagslíf barnanna, til dæmis hvaða vini þau umgangast og 

hvar þau leika sér vanalega. Inngrip sem miðast að því að koma í veg fyrir áhættuþætti 

hafa reynst árangursrík. Þar má nefna að kenna foreldrum viðeigandi samskiptarhæfni og 

uppeldisaðferðir, inngrip í skóla sem beinast að félags- og námshæfni eins og styrkja 

tengsl nemenda við skólann og draga úr líkum þess að þeir hætti í skóla, og inngrip sem 

að beinast að því að innleiða nýjar reglur og viðmið í samfélaginu, eins og að spyrja um 

skilríki þegar keypt er tóbak. 

Forvarnir sem að beina athyglinni að félagslegum áhrifum vímuefnanotkunnar 

þykja árangursríkar í að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota vímuefni, en þær 

forvarnir beinast að því að kenna ungmennum að veita viðnám við áhrifum félagslegs 

þrýstings. Auk þess hafa þessar forvarnir lagt áherslu á að breyta viðhorfum ungmenna 

gagnvart vímuefnanotkunn með fræðslu um að það sé félagslega óásættanlegt að nota 

vímuefni og fræðslu um neikvæðar afleiðingar vímuefnanotkunnar. Þá virðast væntingar 

ungmenna til áfengis tengjast áfengisneyslu og virðast forvarnir sem beinast að þjálfun 

ungmenna í notkun sjáfshjálpar reynst árangurstíkar í að minnka áfengisneyslu. Að 

lokum má nefna stefnu stjórnvalda í að draga úr áfengisneyslu með því að vera með 

einkasölu á áfengi, banna hvers kyns áfengisaugslýsingar og verja ákveðinni fjárhæð 

árlega til forvarna. Þessar aðgerðir virðast draga úr áfengisnotkun ungmenna 

Vímuefnanotkun ungmenna verið mikið skoðuð í mörg ár og er mikið búið að 

rannsaka helstu áhættu- og verndandi þætti. Það er því orðið nokkuð ljóst hverjir helstu 

þættirnir eru, en flestar rannsóknir greina frá sömu áhættu- og verndandi þáttum. 

Þættirnir virðast ekki breytast mikið milli ára, en rannsóknir sem ná allt að 25 ár aftur í 

tíman greina frá sömu áhættu- og verndandi þáttum og rannsóknir nú á dögum. Þó mætti 
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athuga betur hvort að munur sé á milli landa hvað áhættuþætti varðar. Flestar rannsóknir 

um þetta málefni taka mið af bandarísku umhverfi og samfélagi, en það mætti skoða 

betur hvort að þessir þættir eigi við á öðrum svæðum. Það vantar til dæmis rannsókn sem 

skoðar sérstaklega íslenskt samfélag. 

Samantektin segir okkur að áhættuþættir fyrir vímuefnanotkun ungmenna koma 

úr mörgum áttum og ekki er hægt að benda á einhvern einn ákveðinn þátt. Þessir þættir 

vinna saman og hafa áhrif á hvern annann, en með réttum aðferðum er hægt að draga úr 

þessum áhættuþáttum. Þar sem að uppeldi og fjölskylduaðstæður virðast segja mikið til 

um hvort að börnin byrji að neyta vímuefna seinna meir þá ætti að reyna að styrkja þá 

þætti. Til dæmis er hægt að fræða foreldrana um mikilvægi uppeldis og hvernig uppeldi 

skilar bestum árangri í að koma í veg fyrir að börnin byrji neyslu vímuefna. Jafnaldrar 

virðast einnig vera sterk forspá fyrir að ungmenni byrji að nota vímuefni og því ætti að 

fræða foreldra um það og mikilvægi þess að þeir fylgist með því hverja börn þeirra 

umgangast. Forvarnir virðast skila miklum árangri og því ættu að vera markvissari 

forvarnir í grunnskólum hér á landi. Jafningjafræðsla hefur til dæmis reynst árangursrík 

en það vantar úrræði fyrir börn sem að búa ekki á höfuðborgarsvæðinu. Til dæmis væri 

hægt að fá ungmenni til að fara í grunnskóla landsins og deila sinni reynslu. Auk þess 

ættu yfirvöld að fylgjast betur með því hver forvarnarstefna sveitarfélagana sé og hvort 

að þeim sé fylgt eftir. Það mætti því bæta forvarnarstarf í grunnskólum til að koma í veg 

fyrir að ungmenni byrji að neyta vímuefna.   
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Viðaukar 

Viðauki 1 

1. reynslusaga. 24 ára maður 

Ég var frekar ungur þegar ég byrjaði að fikta við eiturlyf, ætli ég hafi ekki verið 14-15 

ára gamall þegar ég drakk fyrst og stuttu seinna prófaði ég Cannabis. Áhrifin sem það 

hafði á mig voru svakaleg og ég vaknaði strax daginn eftir með þá hugsun að þetta væri 

eitthvað sem ég ætlaði að gera aftur. Það liðu þó ekki nema nokkrir tímar þangað til ég 

hringdi í vin minn og spurði hvort við ættum ekki að prófa aftur. Fljótlega þróaðist þetta 

út í reglulega neyslu og ég hafði gífurlegann áhuga á að skoða þessi efni betur og hver 

áhrifin væru og var ég fljótlega kominn í mikla neyslu á hvítum efnum (kókaíni og 

amfetamíni) og var vakandi flestar helgar frá föstudegi til sunnudagskvöld á 

„djamminu“. 

        Leiðin hjá mér lá mjög fljótt niður á við þegar ég byrjaði að prófa mig áfram í 

efnum eins og LSD, sveppum og e-töflum og 17 ára gamall var ég búinn að rústa mér 

bæði andlega og líkamlega og var mjög illa haldinn. Það kom því fátt annað til greina en 

að skrá sig í meðferð og endaði ég í langtíma meðferð í Krýsuvík sem er meðferð fyrir 

langt leidda fíkla og fólk sem hefur átt mjög erfitt með að hætta neyslu. Þar eyddi ég 6 

mánuðum með fólki sem var mikið eldra en ég og kenndi mér margt. Því miður lærði ég 

hinsvegar of mikið af hlutum sem voru ekki góðir fyrir mig, til dæmis hvernig á að rækta 

Cannabis og hvernig er best að selja eiturlyf. Þetta er helsti gallinn við meðferðir að 

mínu mati er að stór hópur af fólkinu sem er í meðferð er ennþá að hugsa í dópi, þau eru 

kannski að reyna bæta sig en eru föst í þessum hugsunum eftir 10-20 ár af þessu líferni 

sem verður ekki breytt á augnabliki. 

        Meðferðarúrræðin á Íslandi eru talin góð á heimsmælikvarða og eru ókeypis og 

auðvelt er að komast að. Afvötnunarstöðvar, meðferðir og spítalar eru hlutir sem eru til 

staðar fyrir fíkla og tiltölulega auðvelt að komast inn fyrir þann sem langar til þess. 

Starfsfólkið á þessum stöðum er kannski ekki sérmenntað með gráðu í sálfræði eða 

geðlækningum enda eru ekki til peningar til að halda sérmenntuðu starfsólki. Flest af 

þessu fólki eru ráðgjafar af einhvers konar tagi eða þá fólk sem hefur náð bata frá sinni 

fíkn, það fólk er oftar ekkert verra og stundum betra því það veit jú nákvæmlega hvað 

maður er að ganga í gegnum. 
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        Að mínu mati eru meðferðarúrræði fyrir unglinga alls ekki góð. Þegar ég var að 

byrja í minni neyslu kynntist ég vinum sem voru sendir af foreldrum eða 

barnaverndarnefnd eitthvert út á land og þau „læst“ þar inni ásamt 15-25 öðrum 

krökkum sem höfðu engann áhuga á að ná bata og skildu engann veginn hvað í því felst 

eða hver ávinningurinn er. Þegar þessir „vinir“ mínir komu til baka var ótrúlegt að sjá 

breytinguna á þeim, þeir voru allir orðnir fluggáfaðir þegar að það kom að því hvernig 

átti að nota efnin, blanda þeim saman, hvað er best að nota með hverju og hvernig er 

hægt að komast í sem mesta vímu fyrir sem minnstan pening. Þeir orðuðu það flestir 

þannig að núna væru þeir komnir með háskólagráðu í fíkniefnaneyslu og þekkti ég til 

dæmis tvo stráka sem voru sendir í meðferð fyrir grasreykingar en þegar þeir komu til 

baka voru þeir komnir í vægast sagt skuggalegann félagsskap og nokkrum mánuðum 

seinna voru þeir farnir að stunda innbrot og farnir að nota lyf eins og Contalgin sem þeir 

sprautuðu í sig. Gallinn við þessar meðferðir er að eftir því sem ég best veit fer enginn 

þangað sjálfviljugur, þessir krakkar hópa sig svo saman og telja niður klukkutímana 

þangað til þeir losna og tala saman um allann daginn hvað verður það fyrsta sem þeir 

ætla að nota þegar þeir loksins losna út. En hvað er hægt að gera? Foreldrar reyna ávallt 

að bera hag barnana í fyrsta sæti og halda í skelfingu og ótta að þetta sé besta lausnin til 

þess að þau hætti. Fíkn er ekki eitthvað sem þú ert neyddur útúr, það er ekki hægt að 

„berja“ fíknina úr þér ekkert frekar en þú getur farið með samkynhneigðann mann í 

kirkju og „afhommað“ hann. Það er harkalegt að hugsa út í það en þeir vinir mínir sem 

hafa náð sama bata og ég gengum allir í gegnum það sama, foreldrar okkar bitu fast í 

jaxlinn og leyfðu okkur að finna okkar eigin botn. Ég held að ekkert hafi reynt jafn 

mikið á foreldra mína og að horfa á mig ungann strák rústa sjálfum mér í neyslu á svo 

stuttum tíma meðan að þau gerðu í raun ekkert, þau vissu að það var ekkert hægt að gera 

en þau létu mig alltaf vita að sama hvað þá væru þau til staðar fyrir mig, þau lokuðu á 

mig hvað varðar peninga og þessháttar hluti en ég vissi alltaf að þegar ég væri tilbúinn 

að hætta þá gæti ég treyst á þau sem ég gerði. Þau reyndust mér ómetanlegur styrkur 

þegar ég hætti og hafa staðið við bakið á mér eins og klettur síðan. 

Ástæðan fyrir því að ég byrjaði í neyslu er eitthvað sem ég get ekki sett puttann á 

beint. Ég á mjög heilsteypta fjölskyldu sem gáfu mér gott uppeldi en ég var alltaf með 

rosalega spennufíkn, mér fannst rosalega gaman að gera það sem var bannað og prófa 

hluti sem aðrir þorðu ekki að gera. Ég átti í raun tvo vinahópa þegar ég var yngri einn 

sem var alltaf að gera eitthvað af sér og einn sem var hópur af gáfuðum og efnilegum 
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strákum sem gerðu flest rétt, en ég fékk mjög fljótt leið á þeim því mér fannst hinn 

vinahópurinn sem var að gera eitthvað af sér miklu meira spennandi og forvitni og 

spennuþörfin var sennilega það sem leiddi mig til að prófa þetta í fyrsta skiptið. Það var 

svo bara þegar ég prófaði þetta hvað ég fann hvað mér fannst þetta gaman og þá var í 

raun ekki aftur snúið 

        Hvað varðar afleiðingar neyslunar minnar þá á fólk alltaf jafn erfitt með að trúa 

minni neyslusögu sökum þess á hvaða stað ég er í dag. Ég er að klára háskólamenntun, 

er í góðri vinnu og út á við lít ég út fyrir að hafa aldrei snert eiturlyf hvað þá misnotað 

þau. Inn á við er þetta því miður ekki jafn gott þó svo að það sé kraftaverk hversu 

heilsteyptur ég er eftir að hafa misboðið líkamanum og heilanum svona harkalega eins 

og ég gerði. Ég þarf mjög lítið til að verða stressaður og kvíðinn og hlutir eins og próf og 

álag í vinnu eitthvað sem getur tekið magann á mér og snúið honum í hringi á 

augnabliki, ég er frekar gleyminn og þarf til dæmis að skrifa niður alla hluti sem ég þarf 

að gera tengda vinnu og skóla því annars eru þeir strax gleymdir. Ég er með 

smávægilega „paranoia“ og finnst ég alltaf vera að gera eitthvað rangt, en það lýsir sér til 

dæmis best þannig þegar ég er úti að keyra og sé lögreglubíl finnst mér alltaf eins og 

hann ætli að stoppa mig, ég hef lent í því í tvígang að vera kallaður á fund í vinnuni og 

var í bæði skiptin handviss að nú yrði ég rekinn, fyrir hvað hafði ég ekki hugmynd um 

en það var lítið pláss fyrir rökhugsun. Í fyrra skiptið var mér boðið lenging á 

starfssamningnum mínum og í hitt skiptið var mér boðin launahækkun. Það er þó ennþá 

innprentað að ég sé alltaf að gera einhvað rangt af mér en með tímanum hef ég trú á að 

það hverfi hægt og rólega. 
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Viðauki 2 

2. reynslusaga. 27 ára kona. 

Ég á mjög góða fjölskyldu og kem frá góðu heimili. Ég var lögð í einelti sem barn og var 

oft skilin útundan, en samt átti ég alltaf einhverja vini. Ég var stanslaust í minni 

barnæsku að leita að viðurkenningu frá fólki og gerði allskonar hluti sem ég átti ekki að 

gera til að fá viðurkenningu, sem var að sjálfsögðu fölsk viðurkenning. Ég var með mjög 

lágt sjálfsmat, mér gekk illa í skóla og ég var bara frekar óhamingjusöm. 

Ég byrjaði að drekka 14 ára og prufaði svo vímuefni þegar ég var að verða tvítug. 

Þegar ég komst í snertingu við hass og amfetamín var eins og nýr heimur væri fundinn, 

vá hvað þetta var gott. Ég lokaði á mína alvöru vini og fór að leita í hóp þeirra sem voru 

í neyslu. Ég var mjög fljót að finna mér neyslufélaga og ég var í allskonar grenum og 

mjög slæmum félagsskap. Ég vissi að þessi efni væru banvæn og hugsaði það mjög 

meðvitað, en mér var alveg sama þó svo ég myndi deyja, lífið mitt var hvort sem er ekki 

þess virði að lifa því á þessum tíma.  Efnin gáfu mér mikið frelsi fyrir því mér hafði liðið 

illa og var með mjög lágt sjálfsmat. Ég missti strax stjórn á vímuefnunum eins og 

áfenginu. Ég man sérstaklega eftir því að hafa verið að nota efni með eldri mönnum sem 

höfðu orð á því að ég notaði efni eins og fílefldur karlmaður og þá voru þeir að vitna í 

það hversu stjórnlaus ég var. 

Eina nóttina var ég með aðalneyslufélaga mínum sem var sprautufíkill og ég varð 

mjög "spennt" yfir sprautunum. Ég sagði honum að mig langaði að prufa og hann bauðst 

til að sprauta mig sem hann og gerði. Til allrar hamingju hitti hann ekki í neina æð þrátt 

fyrir að stinga í mig allsstaðar, þar sem ég er með svo djúpar æðar sem erfitt er að hitta, 

auk þess var hann mjög dópaður þegar þetta átti sér stað. Morguninn eftir þetta fékk ég 

svo mikinn bömmer, þegar ég sá hversu marin ég var að ég hafði samband við strák sem 

ég þekkti sem var í AA samtökunum og hann fór með mig á fund strax um kvöldið. Ég 

sagði fjölskyldu minni þetta og fór í fulla meðferð og náði mér á strik og hef ekki snert 

vímuefni síðan. Ég veit að vímuefni eru stutt frá mér og ég á ekki séns, þau munu vinna 

mig á endanum í baráttunni ef ég byrja aftur. Þess vegna forðast ég þau eins og heitan 

eldinn. 

Í dag er ég búin með menntun, á mína fjölskyldu og er hamingjusöm. Ég er 

þakklát fyrir að hafa náð mér á strik aftur. Það vantar fleiri úrræði á Íslandi fyrir fólk 
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sem er í vímuefnavanda. Það vantar fleiri og fjölbreyttari stofnanir fyrir þá sem eru að 

reyna að vera edrú en einnig vantar stærra gistiskýli fyrir útigangsmenn. Það eru mjög 

margir heimilislausir á Íslandi og það er mörgum vísað frá gistiskýlinu sem koma 

þangað vegna plássleysis. Úrræði fyrir konur í neyslu eru mun betri, það er ekki alltaf 

fullt í Konukoti eins og í Gistiskýlinu. Það þarf líka að aðstoða þá sem eru í neyslu og 

vilja ekki hætta, en ekki bara aðstoða þá sem vilja og eru tilbúnir til að hætta. 
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Viðauki 3 

3. reynslusaga. 19. ára maður 

Þegar ég var yngri átti alltaf erfitt með samskipti og gekk illa að eiganst vini. Mig 

langaði að hefja nýtt líf því að ég var orðinn þreyttur á eineltinu sem hafði verið ein af 

mínum verstu upplifunum og erfið reynsla, þótt ég héldi alltaf í vonina um að einn 

daginn myndi það lagast. Ég flyt í nýja íbúð ásamt móður minni og þáverandi manni 

hennar. Nýr skóli og nýjir krakkar, þarna var ég spenntur. Ég kunni lítið að tala við fólk 

en reyndi mitt besta og talaði við bekkjafélagana utan skóla gegnum spjallforritið MSN. 

 Ég borðaði hádegismatinn oftast einn vegna þess ég skammaðist mín fyrir matinn sem 

ég fékk í nesti en það var einungis próteinskertur matur. Ég fór oft með 

bekkjarfélögunum útí Nettó og keyptum okkur langlokur og coke en stundum þegar við 

áttum ekki pening svo við stálum mat og drykkjum sem þótti mjög töff að komast upp 

með. 

Sumarið eftir 9. bekk komst ég  heldur betur í slæman félagsskap og fór að fikta 

við sígarettur. Það leið ekki á löngu þar til ég gerði þetta fyrir utan skólann og var 

kallaður til aðstoðarskólastjórans og skammaður verulega en ég lét það ekki stoppa mig 

og fannst þetta mjög flott. Mamma tók fljótt eftir að félagsskapurinn hafði slæm áhrif á 

mig en á jólunum árið 2009 tók móðir mín af mér símann og sömuleiðis tölvuna en ég 

barðist á móti og lamdi hana á alla mögulega staði sem ég hitti og endaði sú leið að 

daginn eftir þurfti ég að fara á barna- og unglinga geðdeild og var þar yfir helgi.  Það 

leið þó ekki á löngu þar ég var aftur sendur á barna- og unglingageðdeildina. Þemur 

mánuðum seinna útskrifaðist ég. Mér fór batnandi , hafði mikinn vilja  og samskiptin á 

heimilinu bötnuðu. Það leið þó ekki á löngu þar til eitt atvik kom upp og var ég 

handtekinn af sérsveitinni. Mér var gefinn úrslita valkostur um að haga mér vel og 

einnig að hætta að skrópa í skólann. Ég tók þeim samningi og útskrifaðist úr 10. bekk. 

Eftir sumarið var ég búinn að fá vinnu í fyrirtæki, en það var fyrsta vinnan sem 

ég hafði fengið og ætlaði ég mér að standa mig vel. Fyrsti dagurinn rann upp og ég var 

mjög feiminn en komst fljótt á tal við krakkana en komst fljótlega af því að fólkið var 

mikið í eiturlyfjum, bæði fyrir utan vinnu og í hádegishléinu. Ég leiddist fljótt útí neyslu 

kannabis með vinnufélaga og þáverandi kærustu. Ég skrópaði í vinnu og eitt sinn strauk 

ég útá land og var handtekinn fyrir að stela smokkapakka í Bónus. Ég var færður á 

meðferðastofnunina Stuðla og var látinn dúsa þar í 14 daga.   
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Í september 2010 var ég gripinn glóðvolgur við að reykja kannabis heima hjá 

mér og var tekin sú ákvörðun taka af mér tölvuna og ákvað ég að strjúka að heiman. Ég 

var komin í tengsl við mikinn glæpamann og fór til hans, en vissi ekki hvaða glæpi hann 

hafði framið. Við neyttum ýmissa efna heima hjá honum og hann spurði hvort hann 

mætti taka myndir af mér en ég neitaði að leyfa honum það en ef til vill hef ég haldið að 

um einhvers konar spaug væri að ræða. Seinna um kvöldið kvartaði ég undan að geta 

ekki sofnað svo hann gaf mér töflur sem hann sagði að myndu slaka vel á mér. Daginn 

eftir fannst mér erfitt að ganga en hélt að þetta væri bara ímyndun. Sama dag hringdi góð 

vinkona mín í mig og vildi fá að hitta mig en þá hafði hún og móðir mín talað saman svo 

ég spurði hann hvort hún mætti koma hingað en hann þverneitaði að hleypa mér út til 

þess að hitta hana en samþykkti loks að hún mætti koma inn en greip svo upp hníf og 

sagði við mig að ef hún eða kærastinn hennar yrðu til vandræða myndi ég ekki vilja lýta 

í spegil næstu tíu árin. Ég beið en sagðist síðan þurfa fara á klósettið og hljóp eins hratt 

og fætur toguðu inná Pizzastað í grenndinni þar sem ég hafði nýlega tekið eftir 

auglýsingu að þeir væri með opið til 4 á nóttunni. Lögreglan kom á  staðinn og keyrði 

mig upp á Bráðamótökuna í Fossvogi. Ég sagði frá öllu nema að mér hafi fundist erfitt 

að ganga einn morgunninn. Sama kvöld var ég færður í fangageymslu og látinn vera 

klukkutímum saman vegna plássleysis á Stuðlum, þar fékk ég aðhlynningu stuttu síðar 

og stuðning í 14 daga en var síðast en ekki síst fenginn til að hvílast á Barna- og 

unglinga geðdeild í 11 daga. Ári síðar sá ég manninn aftur og ég frýs. Ég var í áfalli og 

tárum rigndi niður eins og hellt væri úr fötu. Ég var spurður hvort ég vildi kæra og 

svaraði ég því játandi. 

Ég er brunninn eftir margra ára einelti, hópþrýsting, vonleysi, þunglyndi, ótta um 

líf mitt, vegna sjúkdóms og neyslu, áreiti og margt fleira. Dag hvern hugsaði ég alltaf 

"vonandi verður þessi dagur betri en í gær". Sumir segja að tíminn sé besta lækningin en 

ég var orðinn þreyttur á því að bíða. Ekki leið á löngu þar til vinur minn hvatti mig til að 

kaupa stera, ég gerði það og allt fór í háa loft, skapið varð mikið og var ég farinn að 

finna fyrir geðveiki. Ég þurfti að fá mér íbúð og standa á eigin fótum. Ég fékk íbúð í 

miðbænum þar sem margir slæmir hlutir gerðust. Gamall félagi minn losnaði af 

meðferðarstofnunninni Vogi og flytur til mín. Við ætluðum við okkur marga hluti eins 

og að selja hluti og ganga til liðs við glæpagengi. Við redduðum okkur 10 stykkjum af 

hreinu amfetamíni. Við töldum okkur ráða við að nota eitt gramm af amfetamíninu og 

selt restina. Nokkrum dögum seinna kemur eigandi íbúðarinnar en þá var ég nýsofnaður 
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eftir níu daga vöku og var skipað að flytja út vegna partý og hávaða. Þetta svokallaða 

heimilið mitt var orðið að greni og mátti líkja við öskubakka. Ég hringdi í ömmu og afa 

sem sóttu mig stuttu síðar og flutti ég aftur til móður minnar. Ég lofaði sjálfum mér að 

annast hana og fór að vera edrú og geri ég það með sóma. 
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Viðauki 4 

4. reynslusaga. 23 ára kona. 

Ég byrjaði að drekka 14 ára, það var ótrúlegt! Ég var frjáls og gat gert mig að fífli og 

verið alveg sama. Á fyrsta fylleríinu mínu missti ég meydóminn í tjaldi fyrir framan 3 

aðrar manneskjur. Ég þróaði fljótt með mér helgarmynstur og drakk hverja einustu helgi, 

vaknaði svo ógeðslega þunn daginn eftir, ældi allan daginn og gat ekki hreyft mig og hét 

því í hvert skipti að ég ætlaði ekki að drekka aftur. Næstu helgi voru skandalarnir 

gleymdir og ég datt aftur í það. Ég hef gert ljóta hluti undir áhrifum áfengis og ég svaf 

hjá öllu sem hreyfðist því mig vantaði viðurkenningu frá karlmönnum. Þeir áttu að vita 

að ég væri góð í rúminu en ég fékk aldrei neitt út úr því annað en að einhver hefði viljað 

mig. Ég hef nokkrum sinnum vaknað við það að einhver karlmaður er ofan á mér og mér 

fannst það bara allt í lagi. Truflaði mig ekkert þá því ég deyfði mig svo vel með áfengi 

og fíkniefnum. Var búin að vera edrú í tvö ár áður en ég fattaði að þetta voru nauðganir 

og útskýrði margt af minni kynferðislegu hegðun og gerir enn í dag. 

Í kringum 17 ára afmælið mitt er ég byrjuð að fikta við örvandi efni yfirleitt í 

bland við áfengi. Ég þoldi ekki spítt, fannst það ömurlegt dóp en það gaf mér eitthvað 

svo ég notaði það aftur og aftur. Stuttu eftir 17 ára afmælið byrja ég að reykja gras. Ég 

byrjaði því strákurinn sem ég var hrifin af gerði það og ég vildi ganga í augun á honum. 

Frá fyrstu alvöru grasvímunni vissi ég að ég gæti ekki hætt. Ég vissi að ég myndi verða 

aumingi það sem eftir væri og ég sætti mig við það. Grasið varð guðinn í lífinu mínu. 

Allt fór að snúast um það. Hvernig redda ég mér í dag? Hvað með morgundaginn? 

Manstu þarna um daginn hvað það var geðveikt dót sem við fengum? Ég rændi 

fermingarpeningum af litla bróður mínum til að kaupa mér gras. Alveg 40 þúsund 

krónum, og það er ógeðslegasti glæpur sem ég hef framið. Það er EKKERT “BARA” 

við grasneyslu, hún er alveg jafn hættuleg og misnotkun annarra efna, áfengis eða 

annars. 

Ég var einnig með þessum strák sem ég varð svo skotin í nema að hann hætti að 

reykja og ekkert mál. Honum fannst bara komið gott. Samt sem áður hélt hann áfram að 

kaupa gras handa mér því ég neitaði að taka þátt í sambandinu, kynferðislega eða 

öðruvísi nema ég væri undir áhrifum og stunduðum við þannig eiginlega vændi okkar á 

milli í tvö ár. Ég skaðaði þennan mann ótrúlega mikið og við erum fyrst í dag, eftir að ég 

er búin að vera edrú í þrjú ár,  farin að geta átt eðlilegar samræður og hatur hans á mér er 
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búið að hverfa. Þegar hann fer þá fara vinir hans. Þeir voru einu vinir mínir því ég 

kastaði vinum mínum burt því þau voru ekki í neyslu og litu niður á neysluna mína. Ég 

var ein og ég var að deyja að innan. Það er ekkert eðlilegt við það að 19 ára manneskja 

sé að deyja að innan. Á aðeins tveggja ára dagneyslu var lífið mitt búið. Ég gerði ekki 

annað en að gráta ef ég var edrú. Ef ég var undir áhrifum þá leið mér bara ógeðslega. 

Grasið sveik mig, það virkaði ekki lengur. Það veitti mér ekki lengur þetta frelsi og 

þessa lausn sem það hafði gert áður. 

Fyrir tilstilli móður minni fer ég inn á Vog og er þar í 10 daga. Það er ágætt! 

Fullt af rugluðu fólki, ég reykti ógeðslega mikið af sígarettum og grét og hlustaði á 

fyrirlestra. Þegar ég kem þaðan út þá er ég á leiðinni heim og fer  að gráta, skíthrædd við 

að fara heim því okkur er sagt að forðast neyslutengda hluti á Vogi. Ég þekki mann sem 

er í AA og hringi í hann og spyr hann hvort ég megi koma með honum á fund. Ég fer 

þangað og byrja á 12 sporum AA samtakanna, en það er leiðinlegt og ég nenni því ekki 

svo ég dett í það eftir tvo mánuði. Eitt kvöld, ein jóna og þetta var ógeðslegt. Mér leið 

ógeðslega eins og ég væri búin að missa allt! Daginn eftir fór ég á fund, búin að gera 

mér grein fyrir því að alkóhólisminn/fíknisjúkdómurinn er að fara að drepa mig. Ég 

byrja á sporunum og þremur árum seinna er ég ennþá edrú. Ég er hamingjusöm, á 

tveggja ára yndislegan strák og get hugsað um hann og tekið ábyrgð á lífi mínu. Ég elska 

lífið og ég elska sjálfa mig. Ég er í heilbrigðu ástarsambandi í fyrsta skiptið á ævi minni. 

Meðferðir eru alveg fínar, hjálpa manni í gegnum fráhvörf og halda manni inní 

smá bómul í einhvern ákveðinn tíma. Hvað á maður að gera þegar maður kemur út? Það 

virkar ekki að halda bara dagsplani, verða heilbrigður og éta hafragraut. Alkóhólismi er 

sjúkdómur hugans og við þurfum að taka á honum þannig. Ég er í AA samtökunum og 

elska þau.. Þetta er ekki bara væl um tilfinningar, þetta er yndislegur staður og yndislegt 

fólk. Ég er endalaust þakklát fyrir að hafa kynnst þeim og þessu fólki sem ég á að í dag, 

annars er ég ekki viss um að ég væri á lífi. Edrúmennskan hefur ekki verið dans á rósum, 

ég fór tvisvar inn á geðdeild, mér var byrlaður vodka sem er hrækti reyndar útúr mér, ég 

hef fengið svefntöflu sem ég átti ekki að fá og margt fleira sem ætti að fella mann. En ég 

er edrú. Hamingjusöm og edrú. 

 

 

 


