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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er vímuefnaneysla ungmenna. Markmiðið var að kanna 

sýn stjórnenda sem standa að meðferðarúrræðum og þá hugmyndafræði sem liggur að 

baki. Varpað er ljósi á gagnreyndar aðferðir sem tengjast málaflokknum og skoðað hvort 

slíkum aðferðum væri beitt við val og framkvæmd úrræða. Gagnreyndar aðferðir 

innihalda bestu niðurstöður á hverjum tíma og eru forsenda þess að veitt sé rétt 

meðferð út frá greiningu. Að lokum er kannað hver úrræðin eru. Notuð var eigindleg 

aðferð þar sem tekin voru viðtöl við fjóra lykilaðila. Notað var markmiðsúrtak og valdir 

einstaklingar sem eru í forsvari hjá stofnunum og samtökum sem hafa yfirumsjón með 

og taka ákvarðanir um íhlutun fyrir ungmenni í vímuefnavanda. 

Niðurstöður sýna að viðmælendur höfðu ólíka sýn á vandann. Flestir töldu hann 

fyrst og fremst vímuefnavanda sem þyrfti að meðhöndla sem slíkan. Einnig kom fram 

það sjónarmið að einkum væri um að ræða hegðunarvanda og vímuefnaneysla væri eitt 

birtingaform hans.  Viðmælendur voru allir á sama máli um að brýn þörf væri á 

afeitrunarúrræði sem sniðið væri að þörfum ungmenna. Þá kom fram að sértæka 

eftirmeðferð fyrir ungmenni með vímuefnavanda skorti, þar sem tekið væri tillit til 

aldurs og þroska auk margbreytilegra þarfa einstaklinganna. Niðurstöður sýna þess utan 

að brýn þörf er á heildarstefnu og skýrum verklagsreglum sem byggðar eru á 

gagnreyndri þekkingu. 

 

 

Lykilorð: Ungmenni, vímuefnavandi, gagnreyndar aðferðir, meðferðarúrræði. 
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Abstract 

The subject of this study is drug abuse in adolescents. The goal was to explore the 

administrators vision that run the rehab programs and the ideology behind those 

programs. Furthermore to learn if evidence based methods have been used during the 

process of selecting the best choice from the treatment options available to them. 

Evidence based methods consistently provide the best result and the main premise for 

choosing the right treatment from the diagnosis. Available programs were explored. A 

qualitative method was used to gather information through interviews with four 

persons. An objective sample was used and individuals who have authority in 

organizations and institutions were chosen. These individuals are responsible for 

making decisions, supervising and intervening with the youths drug problem.  

The results show that the individuals who were interviewed had different 

perspectives on the problem. Most considered it to be a drug problem and it should be 

dealt with in such manner. Some however, considered it to be a behavioral issue and 

that drug abuse is one if its manifestations. The individuals interviewed all agreed that 

there is a necessity for a detox option, which is specifically engineered to adolescents. It 

was also noted that a specific post treatment for youths with drug problems is needed, 

in relation to their maturity and needs. The results show that there is an urgent need for 

a clear policy and guidelines, which are based on evidence based practice and best 

knowledge available. 

 Keywords: Adolescents, drug abuse, evidence based methods, treatment.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á haustönn 2014. Leiðbeinandi var Jóna Margrét 

Ólafsdóttir og færi ég henni bestu þakkir. Einnig færi ég viðmælendum mínum bestu 

þakkir, án þeirra hefði ritgerð þessi ekki orðið. Fjölskyldu minni og vinum þakka ég 

stuðning, hvatningu og ráðgjöf í þessu ferli. Það er einlæg ósk mín að rannsókn þessi 

skili sér til fagaðila og bæti stöðu ungmenna í vímuefnavanda sem og fjölskyldur þeirra. 
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1 Inngangur  

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir markmiði og mikilvægi rannsóknarinnar ásamt 

vali á viðfangsefni. Þá verður uppbyggingu ritgerðar lýst og gerð grein fyrir þeim 

rannsóknarspurningum er leitast verður við að svara til að fá fram eftir hvaða 

hugmyndafræði í meðferð er starfað með ungum vímuefnaneytendum. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar eru settar fram með markmið og tilgang rannsóknarinnar í huga. 

1. Hvaða hugmyndafræði liggur til grundvallar vímuefnameðferð fyrir ungmenni 

hér á landi? 

2. Eru úrræði fyrir unga vímuefnaneytendur samkvæmt gagnreyndum aðferðum? 

3. Hver eru úrræðin hér á landi? 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða þá hugmyndafræði er liggur að baki 

meðferðarúrræðum fyrir ungmenni með vímuefnavanda hér á landi. Skoðuð verða þau 

úrræði sem eru í boði hérlendis. Úrtakið í rannsókninni eru fjórir einstaklingar sem koma 

að meðferðarúrræðum ungmenna með einum eða öðrum hætti. Rannsókn þessi var 

framkvæmd í október 2014. Tekin voru eigindleg viðtöl við starfsfólk stofnana og 

samtaka í Reykjavík sem bjóða meðferðarúrræði við vímuefnavanda ungmenna og þeir 

beðnir um að lýsa reynslu sinni af þeim úrræðum sem þeir nota í sínu starfi og hvernig 

árangur af þeim er metinn. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta gefið mikilvægar 

upplýsingar um hvort fagaðilar nýti marktækar og gagnreyndar aðferðir að baki 

úrræðum fyrir ungmenni í vímuefnavanda.  

Rannsakandi valdi viðfangsefnið sökum þess að hann hefur komið að og starfað við 

vímuefnameðferð fullorðinna og vildi dýpka skilning sinn á meðferð ungmenna. Talsverð 

umræða hefur verið hér á landi undanfarið varðandi meðferðarúrræði fyrir ungmenni 

og hvort þeim skuli veitt samskonar meðferðarúrræði og fullorðnir einstaklingar. Í 

kjölfar þess hefur verið fjallað um hvort rétt sé að blanda saman ungmennum og 

fullorðnum í meðferðarúrræði. Þetta varð kveikjan að áhuga rannsakanda að verkefni 

þessu og ástæðan fyrir að hann ákvað að kynna sér málið betur. Þótti honum því 

áhugavert að skoða hvaða hugmyndafræði liggur að baki vímuefnameðferð fyrir ungt 
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fólk, hvernig er að honum staðið og hvaða úrbætur má hugsanlega gera í þessum 

málaflokki. Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram og lýsa reynslu og upplifun 

viðmælenda til að öðlast þekkingu og skilning á meðferðarúrræðum ungmenna með 

vímuefnavanda. Þekking þessi gæti síðan nýst til að mæta þörfum umrædds hóps. 

Hagnýtingargildi rannsóknar er því að bæta við þekkingu þá sem fyrir er og til að styrkja 

megi úrræði fyrir þennan hóp. 

Í fræðilegum bakgrunni er fjallað um kenningar sem lúta að samspili einstaklings og 

umhverfis, þroska og mótun, unglingsárin sem þroskaskeið, vímefnavanda ungmenna og 

helstu meðferðarúrræði hér á landi. Í lok fræðilegs hluta er gerð grein fyrir ólíkum 

tegundum meðferða sem notaðar eru. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir rannsóknarsniði, 

gagnaöflun og þátttakendum ásamt þeim aðferðum sem notaðar eru við rannsóknina. Í 

fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum og þær settar fram. Loks er í fimmta kafla 

fjallað um og dregnar saman helstu niðurstöður og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum ásamt því að reifa styrkleika og veikleika rannsóknarinnar. 

Í ritgerð þessari verður fjallað um ungmenni og á það við þrettán ára aldur og upp til 

tvítugs. Þá verður talað um vímuefnavanda og á það við um notkun allra hugbreytandi 

vímugjafa, þar með talið alkóhól, sem veldur ungmenni vanda, þó á mismunandi stigum 

sé. 
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2 Fræðileg umfjöllun     

2.1 Kenningar 

Félagsráðgjafar starfa á fjölbreyttum vettvangi og nota í starfi sínu mismunandi aðferðir 

sem byggðar eru á ýmsum kenningum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Hér verður fjallað um kenningar (e. theories) þær er rannsakandi telur falla að starfi 

með ungmennum sem eiga við vímuefnavanda að etja. Kenningar hafa mismikið 

notagildi en geta verið nauðsynlegar til að útskýra samhengi, liðna atburði, spá fyrir um 

framtíð og leitt til upphafs nýrrar kenningar (Bond, Coleman og Peace, 2001). Í gegnum 

tíðina hafa komið fram ýmsar tegundir kenninga þar sem reynt er að skilgreina ástæður 

þess að sumir ánetjist vímuefnum en aðrir ekki, og hafa þær ýmist byggt á grunni 

erfðafræði, læknisfræði eða líffræðilegra- og sálrænna þátta (Andresson, 1991). Hér 

verða þroskakenningum, kerfiskenningum og kenningum um félagslegt taumhald auk 

tengslakenningum gerð skil. Þroskakenningar lýsa hinum ýmsu og ólíku þroskaskeiðum, 

kerfiskenning vísar til heildarsýnarinnar, fjöskyldukerfiskenningin útskýrir þá 

keðjuverkun er á sér stað þegar einn fjölskyldumeðlimur á í vímuefnavanda og hvernig 

það hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi, auk þess sem tengslakenningar útskýra 

aðstæður barna og tilfinningatengsl þeirra og kenningar um félagslegt taumhald leggja 

áherslu á félagslegt net ungmennis. 

2.1.1 Þroskakenningar Eriksons  

Kenningar Eriksons hafa nýst fagfólki sem tilsögn og hvatning til annars vegar að skoða 

lífssögur skjólstæðinga sinna og hins vegar veita þeim skilning (Green og Piel, 2002).   

Sálfræðingurinn Erik Erikson (1902-1994), kom með kenningu um þroska barna frá 

fæðingu til fullorðinsára. Hann áleit frávik í þroska sem og stöðnun í æsku hafa áhrif á 

getu einstaklings á fullorðinsaldri. Hann skoðaði þroska bæði út frá tilfinningum og 

félagslegum þáttum og taldi hvert stig gegna mikilvægu hlutverki í þroska 

einstaklingsins. Hann lagði áherslu á félagsleg og menningarleg áhrif í tengslum við 

þróun sjálfsvitundar og taldi sjálfsvitund reyna að aðlagast umhverfi sínu en verða 

jafnframt fyrir áhrifum af því. Erikson taldi auk þess skort á örvun geta haft hamlandi 
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áhrif á þroska og jafnvel leitt til stöðnunar (Green og Piel, 2002). Þroskastigum skipti 

Erikson niður í átta stig: 

 

1) Traust gagnvart vantrausti. 

2) Sjálfstæði gagnvart skömm og efa. 

3) Frumkvæði gagnvart vanmáttarkennd. 

4) Iðni gagnvart vanmáttarkennd. 

5) Sjálfsmynd gagnvart hlutverkaruglingi. 

6) Nánd gagnvart einangrun. 

7) Sköpun gagnvart stöðnun. 

8) Endurskoðun. 

 

Fimmta stig Erikson um sjálfsmynd gagnvart hlutverkaruglingi útskýrir þær 

breytingar sem verða þegar komið er á unglingsár. Breytingar þessar fela í sér nýja sýn 

viðkomandi á sig sjálfan og umhverfi sitt. Líkamlegar breytingar verða, kynferðislegur 

áhugi vaknar, ungmenni skilgreina sig og finna sér farveg í umhverfi sínu. Þeir sem ekki 

hafa burði til að tileinka sér þessar breytingar geta átt í erfiðleikum með sjálfsmynd sína 

og ímynd og borið þá erfiðleika með sér inn í fullorðinsárin. Erikson áleit jákvæða 

sjálfsmynd lykil að farsælu lífi (Green og Piel, 2002). Hann fór ekki varhluta af gagnrýni 

og má þar nefna að hann þykir ekki hafa tekið nægjanlegt tillit til mismunar á þroskaferli 

kynjanna, auk þess sem hann horfið ekki til menningarbundinna þátta og því þóttu 

kenningar hans einkum eiga við um hvíta Vesturlandabúa (Engler, 2009). 

2.1.2  Kerfiskenning og fjölskyldukerfi 

Samkvæmt kerfiskenningunni á sér stað samspil þar sem einstaklingurinn hefur áhrif á 

kerfin og kerfin hafa áhrif á hann. Sömuleiðis getur breyting á einu kerfi leitt til 

breytinga á öðru (Andreae, 1996; Beckett og Taylor, 2010). Kerfiskenningin flytur 

sjónarhornið frá einstaklingnum yfir á tengsl og samspil í fjölskyldukerfinu. Skilgreining á 

takmörkum hins félagslega kerfis fer að hluta til eftir venjum og reglum. Fjölskylda er 

dæmi um kerfi sem skilgreinir sig í gegnum löglega og samfélagslega takmörkun. Það eru 

þessi takmörk sem stjórna því á hvaða hátt einstaklingar koma inn í og fara út úr kerfum. 

Allir einstaklingar hafa á einhvern hátt tilheyrt og alist upp við einhverskonar 
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fjölskylduform sem marka djúpstæð áhrif á stöðu þeirra sem og þátttöku innan 

fjölskyldunnar. Fjölskyldukerfið samanstendur af fjórum undirkerfum sem eru maki, 

foreldri-barn, systkini og að lokum einstaklingurinn sjálfur. Innan þess kerfis gegna 

fjölskyldumeðlimir síðan mismunandi hlutverkum, sem geta verið breytilegt eftir stöðu, 

kröfum og öðrum ytri aðstæðum fjölskyldunnar (Andreae, 1996; Beckett og Taylor, 

2010). Vímuefnavandi hjá hjá einum fjölskyldumeðlimi hefur áhrif á alla aðra meðlimi 

hennar, getur valdið þeim skaða og því nauðsynlegt að veita þeim heildræna íhlutun. 

Samkvæmt kenningu þessari hafa veikindi eins áhrif á aðra innan fjölskyldu hans  

(Beckett og Taylor, 2010; Doweiko, 2012). Styrkleikar kerfiskenningar felast í 

greinagóðum skilgreiningum á umhverfi einstaklings. Þau sjónarmið að íhlutun sé hvað 

gagnvirkust sé hún veitt í samræmi og í tengslum við fjölskyldukerfi er í brennidepli 

kenningarinnar (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Kerfiskenningar hafa verið gagnrýndar fyrir 

þá sýn að allt tilheyri kerfum og að ekkert standi utan þeirra (Payne, 2002). Þær gefa þó 

möguleika á að skoða manneskjuna út frá félagslegum áhrifum sem ýmis kerfi í umhverfi 

hans geta haft áhrif á. Kerfi þessi eru allt frá stofnunum niður í nánustu fjölskyldu 

(Farley, Smith og Boyle, 2009).  

2.1.3  Félagsnámskenningar  

Upphafsmaður félagsnámskenninga (e. social theories) var Albert Bandera (1925), en 

hann taldi að hegðun lærðist á lífsleiðinni, barn væri til að mynda ekki fætt ofbeldisfullt 

heldur lærði hegðun af umhverfinu, þannig eru börn sem alast upp við ofbeldi líklegri til 

að beita því sjálf (Siegel, 2009). Samkvæmt félagsnámskenningum er öll hegðun lærð í 

samskiptum. Í slíku umhverfi þar sem jákvæðar skilgreiningar og réttlætingar eru fyrir 

brotahegðun, þar sem fyrirmyndir barna og ungmenna leggja línur fyrir hegðun, 

svokallað herminám, hrós styrkir hana en skammir letja hana. Unglingur sem er í 

vinahópi þar sem áhættuhegðun er fyrir að fara er í hættu á að taka upp þá hegðun líka 

(Jakob Smári, 1993; Warr, 2005).  

2.1.4 Samskiptakenningar  

Samkvæmt samskiptakenningum (e. human communication theories) verða til áhrif milli 

einstaklinga, hvort sem er með töluðum orðum, eða tjáskiptum án orða. Samskipti þessi 

geta gefið innsýn inn í samskiptamynstur fjölskyldumeðlima, hvernig valdaröð er innan 

fjölskyldu, hver fer með ákvarðanatöku og hver tekur á sig ábyrgð (Wright og Leahey, 



16 

2009). Jákvæð samskipti bæði milli fjölskyldu og vinahóps eru hvetjandi fyrir 

einstaklinginn og veita honum frekari möguleika á að ná árangri í lífinu og fara eftir 

reglum samfélagsins. Samskipti sem eru slæm og neikvæð auka líkur á því að 

einstaklingur leiðist út í einhverskonar frávikshegðun. Einnig hefur reynsla einstaklings 

af menntun og öðrum stofnunum samfélagsins áhrif (Siegel, 2009).  

2.1.5  Félagslegt taumhald 

Travis Hirschi (1967) setti fram kenninguna um félagslegt taumhald (e. control theory) á 

sjöunda áratugnum. Aðaláherslan er á tengslanet einstaklinga og gegnir það 

lykilhlutverki sem verndandi þáttur þegar að frávikshegðun kemur. Þessi tengsl 

samanstanda af fjórum þáttum: tilfinningatengslum (e. attachment) sem lúta að næmni 

einstaklinga fyrir skoðunum og tilfinningum annarra; trú (e. belief) á við upp að hvaða 

marki einstaklingar meðtaka hefðbundin viðmið samfélagsins; skuldbinding (e. 

commitment) skoðar hversu náið félagsleg umbun einstaklinga er tengd hlýðni; þátttaka 

(e. involvement) á við þann tíma sem einstaklingar verja í hefðbundnar athafnir. 

Foreldrahlutverk og uppeldi er afar mikilvægt samkvæmt Hirschi, og telur hann meiri 

líkur á frávikshegðun þegar tengsl einstaklinga við reglur og venjur samfélagsins veikjast. 

Helsta gagnrýni á taumhaldskenningu Hirchi er að félagsleg tengsl einstaklinga eru 

breytileg og geta verið óstöðug, auk þess sem það er mismunandi hversu sterkt 

samband þeirra er við aðra einstaklinga og hópa (Lilly, Cullin og Ball, 2011). 

Hægt er að beisla reynslu einstaklinga af samfélaginu í gegnum félagsmótun og 

taumhald (Liska og Messner, 1999; Traub og Little, 1999).  Hirschi lagði áherslu á að 

löngunum okkar er haldið niðri með félagslegu taumhaldi. Tengslanet einstaklinga 

skiptir lykilhlutverki sem verndandi þáttur, næmni einstaklinga fyrir skoðunum og 

tilfinningum annarra, að hvaða marki þeir meðtaka hefðbundin viðmið samfélagsins, 

félagsleg umbun einstaklinga sem hlýða reglum og þátttaka þeirra í hefðbundnum 

athöfnum. Hræðslan við að eyðileggja tengsl við vini, vandamenn og aðra í samfélaginu 

er meginástæðan fyrir því að einstaklingar halda aftur af sér þegar að frávikshegðun 

kemur (Liska og Messner, 1999; Traub og Little, 1999). Þrýstingur frá samfélaginu til 

þess að ná ákveðnum markmiðum getur haft mikið álag í för með sér fyrir einstaklinga 

sem hafa ekki til tækifæri til eða finna leiðir til að mæta þeim kröfum sem samfélagið og 

stofnanir þess setja. Hirschi lagði áherslu á að sterk tengsl við fjölskyldu gegni 
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lykilhlutverki sem verndandi þáttur og þá sérstaklega tengsl við foreldra. Hann taldi 

meiri líkur á frávikshegðun þegar tengslin við reglur og venjur samfélagsins eru veik 

(Liska og Messner, 1999; Traub og Little, 1999). Þeir sem aðhyllast taumhaldskenningar 

hafa bent á að þeir sem til dæmis eru gripnir við ölvunarakstur eða önnur afbrot séu 

yfirleitt í minni tengslum við samfélagið og hafi veikari sjálfstjórn. Þessu hafa þeir meðal 

annars haldið fram til stuðnings kenningunni um félagslegt taumhald. En þar sem þessar 

upplýsingar eru ekki fengnar með langtímarannsóknum heldur einstökum tilfellum er 

ekki hægt að fullyrða um það hvort komi á undan, þ.e. félagsleg einangrun eða 

frávikshegðun. Eitt af skilyrðunum fyrir því að hægt sé að ræða um orsakasamband er 

það að frumbreytan (félagsleg einangrun) sé til staðar áður en fylgibreytan 

(frávikshegðun) kemur í ljós (Thio, 2007). Einnig hefur sú gagnrýni komið fram að  

taumhaldskenningin geri einungis ráð fyrir því að félagslegt taumhald virki sem forvörn 

gegn frávikum en komi ekki í veg fyrir afbrotahegðun. Það er hins vegar hægt að færa 

rök fyrir því að með auknu félagslegu taumhaldi aukist bæði metnaður og félagslegir 

hæfileikar einstaklingsins (Thio, 2007). 

2.1.6  Tengslakenningar 

Læknirinn John Bowlby (1907-1990) var upphafsmaður kenninga um tengslamyndun. 

Hann var að auki sálkönnuður og mótaði kenningar sínar út frá þeirri reynslu. Það var 

ekki fyrr eftir fráfall hans að tengslakenningin öðlaðist sess á meðal fræðimanna og 

sérfræðinga eins og félagsráðgjafa, sálfræðinga, geðlækna og sálgreina sem unnu með 

börnum. Kenningin er í dag talin ein af mikilvægustu kenningum um mótun 

persónuleikans og hvernig tekst til með nánd og örugg tengsl annars vegar og sjálfstæði 

og þróun einstaklingsins í lífinu hins vegar (Beckett og Taylor, 2010; Broberg o.fl., 2008). 

Sálfræðingurinn Mary Ainsworth (1913-1999) hafði einnig mikil áhrif á útbreiðslu og 

þróun tengslakenninga. Ainsworth styrkti tengslakenninguna og gaf henni þá reynslu 

sem hún þarfnaðist. Þetta gerði hún meðal annars með rannnsóknum sínum á tengslum 

á milli barns og foreldra sem hún framkvæmdi bæði í Uganda og Bandaríkjunum 

(Broberg, 1996; Broberg o.fl., 2008). 

Síðustu áratugi hafa allmargir rannsakendur bætt við þekkingu á þýðingu og 

gagnsemi tengsla fyrir bæði fullorðna í nánum samböndum sem og foreldrafærni þeirra 

(Broberg o.fl., 2008). Bowlby sýndi fram á að langtíma afleiðingar aðskilnaðar frá 
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foreldrum gátu leitt til sálrænna vandkvæða og andfélagslegrar hegðunar hjá börnum og 

unglingum. Hann talaði um mikilvægi frumtengsla og með aðskilnaði foreldris og barns 

væru þau rofin. Með heilbrigðri tengslamyndun frá frumbernsku taldi Bowlby grunn 

lagðan að heilbrigðri andlegri heilsu, getu og hæfni barnsins til tengslamyndunar og 

náinna samskipta við börn og við fullorðna síðar meir (Beckett og Taylor, 2010; Broberg, 

2008). Helsta gagnrýni á kenningu þessa hefur verið sú að Bowlby hafði ekki skýr 

tímamörk á aðskilnað barns og móður, en það olli því að sumir skildu það sem að 

mæður gætu ekki stundað vinnu frá börnum sínum né yfirgefið þau hluta úr degi 

(Bowlby, 2004). 

Tengslakenningar (e. attachment theories) skýra það ferli sem verður vegna 

sálrænna tengsla milli barns og foreldra eða forsjáraðila svokölluð tengslasambönd. 

Kenningin lýsir því hvernig heilbrigð tengslasambönd þróast og koma fram í andlegum 

styrkleika manna á milli (Beckett og Taylor, 2010; Broberg, 1996). Innri vinnsluaðferð 

kallast það birtingaform sem barnið beitir fyrir sjálft sig og þá sem standa því næst og 

því samspili sem myndast á milli þeirra. Hegðun barns er stjórnað af tveimur megin 

kerfum; annars vegar þörfinni fyrir nánd, vernd og umönnun og hins vegar forvitni til að 

kanna heiminn og læra meira um það sem hann hefur uppá að bjóða. Í ákjósanlegu 

umhverfi er þörfum barnsins fullnægt og því veitt öryggi af foreldrum eða forsjáraðilum. 

Ákjósanlegast er að foreldrar geta veitt barni sínu skjól og umönnun þar sem báðum 

þessum þörfum er mætt. Barnið er þá talið hafa örugg tengsl á meðan börn sem ekki 

hafa þessa tengingu eru talin búa við óörugg tengsl (Beckett og Taylor, 2010; Broberg, 

1996). Í upphafi var tengslakenningin talin skipta mestu máli hjá ungabörnum og 

umönnunaraðilum þeirra, en með tímanum hefur skilgreiningin breyst og er nú talin 

spanna allt lífsskeiðið (Broberg, 1996). 

2.2 Unglingsárin  

Unglingsárin spanna það tímabil þegar einstaklingur þroskast frá því að vera barn yfir í 

að vera fullorðinn og er mikilvægur tími í mótun hans (Berk, 2009). Unglingsárin geta 

haft áhrif á hvort fótfesta næst í lífinu. Á unglingsaldrinum, skeiði kynþroskans, verða 

ýmsar breytingar bæði á líkama og sál.  Unglingsárunum er gjarnan skipt upp í þrjú 

meginskeið, frumunglingsskeið (11-14 ára), miðunglingsskeið (15-17 ára) og 

lokaunglingsskeið (18-20). Á unglingsskeiðinu getur myndast togstreita á milli 
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sjálfsmyndar og sjálfsmyndarruglings. Vegna þeirra miklu breytinga sem eiga sér stað á 

unglingsárunum geta þau verið stormasöm. Áleitnar spurningar, eins og ,,hver er ég?” 

geta vaknað og óöryggi samhliða því getur leitt af sér kvíða sem hefur áhrif á sjálfsmynd 

unglingsins. Á þessum aldri verða miklar breytingar í hormónastarfsemi sem getur haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans (Steinberg, 2011). Takist unglingi vel upp í sjálfsskoðun 

á þessu tímabili, getur sjálfsmynd hans þroskast á góðan hátt og reynst honum vel í 

lífinu á þann hátt að fær hann jákvæða sýn á sig sjálfan, möguleika sína og hæfni til þess 

sem hann tekur sér fyrir hendur (Berk, 2009). 

Þær  líffræðilegu, vitsmunalegu og félagslegu breytingar sem eiga sér stað á 

unglingsárunum hafa mótandi áhrif á einstaklinginn. Unglingurinn verður meðvitaðri um 

sjálfan sig og fer að þroskast líkamlega og hormónastarfsemi hefst (Beckett og Taylor, 

2010; World Health Organization, e.d.; Steinberg, 2011). Unglingurinn öðlast betri færni 

í að taka eigin ákvarðanir og beita gagnrýninni hugsun. Vinahópurinn skiptir unglinginn 

miklu ásamt því að vera viðurkenndur innan hans. Álit jafningja er mikilvægt og hefur 

töluvert að segja um upplifun unglings á sér sjálfum. Sjálfsmynd unglingsins skapast af 

hugmyndum þeim sem hann hefur um sig, ásamt því hvernig hann greinir sjálfan sig frá 

öðrum. Tími barns með foreldrum sínum, stuðningur og viðurkenning, styrkir jákvæða 

sjálfsmynd og stuðlar að auknu sjálfstæði. Góð tengsl við foreldra skipta einnig sköpum 

fyrir þroska barns því þau eru börnum sínum fyrirmyndir og þungamiðja í félagslegu 

stuðningsneti. Stuðningur foreldra getur skilað sér í andlegri vellíðan og komið í veg fyrir 

að unglingurinn þrói með sér depurð eða þunglyndi. Þá getur bágborinn stuðningur 

komið í veg fyrir eðlilegan þroska unglingsins (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigurðsson, 2009; Steinberg, 2011). 

Börn sem búa við vímuefnaneyslu foreldra geta verið óvarin og varnarlaus fyrir fyrir 

því ástandi og erfiðleikum sem neysla vímuefna hefur í för með sér. Líkur eru á að börn 

sem vaxa upp við slíkt ástand þrói með sér innri og ytri vanda (e. internal og external). 

Innri vandi birtist í sorg, leiða, kvíða auk þess sem þau upplifa ógnun af vanda þessum 

en ytri vandi getur birst hjá þeim í formi árásargirni, fjandskapar auk þess sem þau eru 

líklegri til að einangra sig.  Erfitt getur verið að ná tilfinningalega til  þeirra og þau halda 

sig fyrir utan vinahópa (Keller,Cumming, Davies og Mitchell, 2008). 
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Larmar (2008) telur tengsl vera á milli geðvandamála og erfiðleika við að mynda 

tengsl við aðra, árásargirni í garð jafnaldra, truflun í  skólastofu sem og streitu heima 

fyrir. Jaffiee og félagar (2007) skrifuðu um rannsóknir á börnum sem alist höfðu upp hjá 

vanvirkum (e. dysfunctional) foreldrum. Í rannsókninni voru bornir saman tvíburar til að 

skoða hvort persónulegir eiginleikar séu ástæða fyrir því að vissum börnum tekst, þrátt 

fyrir bágleg uppeldisskilyrði, að komast af og lifa sem dæmigerðir einstaklingar þegar 

komið var á fullorðinsaldur. Horft var til fjölskyldugerðar, skólagöngu barna, auk 

íbúðahverfa sem þau höfðu alist upp í. Niðurstöður leiddu í ljós að þau börn sem bjuggu 

við góð félagsleg tengsl og stuðning höfðu meira mótstöðuafl og viðnám. Þau börn er 

ólust upp við vímuefnaneyslu foreldra höfðu hvorki þétt félagsnet né félagslegan 

stuðning auk þess sem þau bjuggu í verri hverfum. Þau höfðu bæði minna viðnám og 

mótstöðuafl (Jaffiee, Caspi, Moffitt, Polo-Tomás og Taykor, 2007). Ein þekktasta 

rannsókn sem beindi sýn að seiglu  (e. resilience) barna og ungmenna var gerð af 

Werner og Smith á árunum milli 1955-1995 á eyjunni Kauai á Hawai. Þverfaglegt teymi 

sem samanstóð að félagsráðgjöfum, geðlæknum, barnalæknum og sálfræðingum, fylgdi 

eftir 698 börnum fæddum árið 1955 þar til þau urðu fullorðin. Mörg þeirra bjuggu og 

ólust upp við áhættuþætti er leitt gæti þau og þroska þeirra í neikvæða átt. Það voru 

áhættuþættir eins og alkóhólismi, geðræn vandkvæði og fátækt en talið var að um 

þriðjungur barnanna byggi við slíkar aðstæður. Það sem kom rannsakendum á óvart var 

hversu mörgum þeirra reiddi vel af þrátt fyrir neikvæð uppeldiskilyrði. Þeim gekk vel í 

skóla, voru félagsfær og áttu ekki við hegðunar- eða námsvanda að stríða hvorki sem 

börn né unglingar. Það sem rannsakendur sáu var að þessi börn höfðu fengið mikla 

athygli frá umhverfi sínu strax við unga aldur. Þá kom fram að þau voru sjálfstæð, 

leituðu í nýja reynslu, voru jákvæð í garð annara auk þess sem þau þróuðu fyrr tal og 

hreyfigetu en jafningjar þeirra (Skerfving, 2005; Werner, 1995). Til að skilja hvað veldur 

því að sum ungmenni  komast vel áfram og önnur síður þá rannsökuðu Jenson og Fraser 

(2006) hvaða varnarhættir styrkja þau og forða þeim frá skaða. Varnarhættir eru 

möguleikar einstaklings eða möguleikar í umhverfinu sem minnkað geta áhættu á að 

ungmenni hljóti skaða. Jenson og Fraser töldu varnarhætti hafa þrennskonar áhrif: þeir 

drægju úr  áhættuþáttum, brytu upp samfellda keðju áhættuþátta og fyrirbyggðu eða 

hindruðu að áhættuþættir yllu skaða. Þá skiptu þeir áhættuþáttum í þrjá flokka; 

umhverfisáhrif, áhrif í persónuleika einstaklings og áhrif úr félagslegu neti einstaklings. 
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Verndandi áhrifaþættir í umhverfi geta verið tækifæri til menntunar, atvinnu og annarar 

iðju auk þess að njóta umhyggju í samskiptum við fullorðna. Áhrifaþættir í persónuleika 

einstaklings geta verið jákvæð viðhorf, skapgerð, gáfur, félagsfærni og hæfni til að leysa 

vanda. Áhrifaþættir í félagslegu neti einstaklings er samband við foreldra og það án 

átaka, náið systkinasamband, samskipti við skóla og námsárangur með ágætum, 

þátttaka í tómstundum eða íþróttum og trú á samfélagsleg gildi (Jenson og Fraser, 

2006). 

2.2.1  Félagslegt tengslanet  

Á unglingsárum þegar sjálfsvitund sem og sjálfstæði eykst myndast oft sterkari tengsl við 

vini og félaga auk þess sem tengsl við fjölskyldumeðlimi breytast (Fyrand, 1994). Uppeldi 

sem byggist á öruggum tengslum við fjölskyldu ásamt hvatningu þeirra reynist þeim 

góður grunnur á þessu vandasama þroskaskeiði (Bjarni Össurarson Rafnar, 2006). Aðrir 

fræðimenn taka í sama streng og benda á mikilvægi þess að vera í góðum og traustum 

samskiptum við nánustu fjölskyldu en að sama skapi eiga í góðum vinatengslum við 

félaga á sama reki (Fyrand, 1994). 

Foreldrar, kennarar og vinahópar eru þeir sem standa ungmenni næst og þau draga 

hvað mestan lærdóm af. Tilfinningar, hugsanir og athafnir breytast  og endurskoðast hjá 

þeim en það er hluti af því að þroskast og eldast (Shaffer, 2002). Félagsleg samsömun er 

mikilvæg til að falla inn í hópinn og vera boðin þátttaka í honum. Þeir sem einangra sig  

frá hópnum öðlast síður þjálfun í að vera með jafnöldrum sínum. Félagsfærni sem og 

félagsleg tengsl bæta félagslegt umhverfi og styrkja tilfinninguna fyrir því að tilheyra 

öðrum einstaklingum og hópum (Fyrand, 1994). Ungmenni sem eru í traustum og 

jákvæðum samskiptum við foreldra sína, auka líkur sínar á velgengni í skóla og 

möguleika á vinahópi sem er í svipuðum aðstæðum. Þá kom í ljós að stuðningur foreldra 

ásamt aðhaldi og eftirliti hefur jákvæð áhrif á námsárangur barna og ungmenna 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigurðsson, 2009). Ungmenni sem aftur á móti ræða lítið eða ekkert við foreldra sína eru 

líklegri til að þykja nám sitt og skólaganga skipta litlu máli. Náin samskipti og samræður 

milli ungmennis og foreldra er leið til að efla tengsl þeirra á milli (Svandís Nína 

Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2002). 
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Rannsóknir sem norska fræðikonan Inge Bø birti 1987 leiddu í ljós að samband var á 

milli félagslegra tengsla ungmenna og vímuefnaneyslu. Þá kom að auki fram að 

ungmenni sem leiddust út í neyslu vímuefna voru í minni samskipum við ólíka hópa 

annarra barna og ungmenna, það er með ólík viðhorf og áhugamál. Þá voru þau einnig í 

minni samskiptum við fullorðna. Bø bendir á að það þurfi að horfa meira á samband 

foreldra og ungmennis frekar en að einblína um of á vinahópinn. Foreldrar hafa 

þýðingarmiklu hlutverki að gegna, ekki hvað síst á unglingsárunum þar sem þau vísa 

börnum sínum veginn og eru einskonar máttarstólpar í lífi þeirra (Bø, 1987; Fyring, 

1994) . 

Tiet, Huizinga og Byrnes (2009) fjölluðu um ungmenni sem alast upp í svokölluðum 

áhættuhverfum. Greinarhöfundar telja að fjárhagslegur skortur, fjölskylduvandi og tíðir 

flutningar leiði til hegðunarvanda og aðlögunarerfiðleika hjá ungmennum sem alast upp 

slíkum aðstæðum. Hverfi sem þessi hafa ekki eingöngu áhrif á persónulega eiginleika 

þeirra heldur einnig fjölskylduaðstæður. Búsetuhverfi geta þannig verið áhættuþáttur í 

lífi barna og ungmenna, en greinarhöfundar draga ályktanir sínar af rannsókninni 

,,Denver Youth Survay”, sem er langtímarannsókn á börnum sem alist hafa upp í 

áhættuhverfum þar sem afbrotatíðni er há. Greinarhöfundar draga þá ályktun að 

ungmenni sem hafa stöðugt og öruggt samband við fjölskyldu sina, sinna námi sínu, 

semur vel við kennara og ekki hvað síst umgangist ekki þá sem viðriðnir eru afbrot, hafi 

betri félagslegri aðlögunarhæfni og horfur (Tiet, Huizinga, Byrnes, 2009). 

2.2.2 Áhættuhegðun unglinga 

Skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) er samhæft kerfi sem barnaverndaryfirvöld hér á 

landi nýta. Þetta er upplýsingarit sem skilgreinir alla þá flokka sem tilheyra  

barnaverndarnefnd, það bætir málsmeðferð mála auk þess sem það auðveldar starf 

barnaverndarstarfsmanna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.) 

Áhættuhegðun er skilgreind samkvæmt SOF í barnavernd á þann hátt, að barn sýnir 

áhættuhegðun þegar það á í erfiðleikum í skóla, svo sem vegna lítillar þátttöku, slæmrar 

mætingar, vinnur skemmdarverk af einhverju tagi, strýkur og virðir ekki útivistarreglur, 

beitir aðra líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi, neytir vímuefna og stefnir þroska 

sínum og eigin heilsu í hættu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003; Steinberg, 2011). 
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Félagsráðgjafar gegna fjölbreytilegu starfi, vinna á ólíkum vettvangi og hafa meðal 

annars faglega þekkingu á barnaverndarmálum og vanda þeim tengdum. Eitt af þeim 

vanda er að þekkja einkenni áhættuhegðunar, greina  hann hjá ungmenni og veita 

viðeigandi íhlutun. Félagsráðgjafar eru vel í stakk búnir til að aðstoða ungmenni með 

áhættuhegðun og að styðja þá sem og fjölskyldu þeirra til breyttrar hegðunar auk þess 

að vísa á úrræði við hæfi (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Vissir þættir eru taldir auka líkur á vímuefnavanda meðan aðrir eru taldir verndandi 

og draga úr líkum á vímuefnavanda. Áhættuþættir eru meðal annars: lítil 

fjölskyldusamheldni, vímuefnamisnotkun innan fjölskyldunnar, hvatvísi, hegðunarvandi, 

námsvandi, brottfall úr skóla, vímuefnaneysla vina og jákvæð afstaða til 

vímuefnanotkunar. Verndandi þættir eru þeir þættir sem taldir eru geta minnkað líkur á 

að barn og ungmenni byrji að neyta vímugjafa. Þetta eru þættir eins og sterkt og jákvætt 

samband við fjölskyldu, að foreldrar veiti ungmennum gott og stöðugt aðhald, setji þeim 

skýr mörk og hafi með þeim eftirlit. Þátttaka í skipulögðu frístundastarfi, vinahópur sem  

hefur álíka hegðunar og tímareglur er mikilvægur ungmennum (Dodgen og Shea, 2000; 

Kinney, 2006). 

Bent hefur verið á að varast skuli að álíta að allt tómstundastarf  og önnur 

viðfangsefni sem ungmenni leggja stund á, í frítíma sínum ýti undir menntun og jákvæða 

reynslu. Ennfremur að þátttaka í slíku starfi geti verið neikvæð fyrir vissa hópa 

ungmenna. Leiðbeinendur í tómstundastarfi sem eru neikvæð fyrirmynd, nota 

valdbeitingu og valda árekstrum geti hrakið ungmenni burt og ýtt undir neikvæða 

hópaþróun auk þess að styrkja áhættuhegðun (Hansen, Larson og Dworkin, 2003). Að 

mati Call og félaga (2002) er uppistaða fyrir bjartri framtíð ungmenna að þau séu 

samfélagslega virk. Þeir  telja þessi ár mikilvæg í þroska,  auk þess sem  þau hafi 

forspárgildi um velferð ungmennis og langtímaáhrif á heilsu hans (Call, Riedel, Hein, 

McLoyd, Petersen og Kipke, 2002). 

 Þeir unglingar sem ekki fá nægan stuðning og aðhald, standa hallari fæti hvað 

áhættuhegðun varðar (Beckett, Heap, McArdley, Gilvarry o.fl., 2004). Gerð var rannsókn 

í Bretlandi á 103 ungmennum sem hlutu aðstoð sérfræðinga vegna 

vímuefnamisnotkunar. Yfir 60 % þeirra bjuggu í hverfum þar sem millistétt eða 

efnameira fólk bjó. Af þeim sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 79% þeirra hætt í skóla 
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og 64% þeirra fyrir sextán ára aldur. Því yngri sem þátttakendur höfðu verið þegar þau 

hættu skólagöngu því alvarlegri var vímuefnaneysla þeirra. Augljós tengsl voru á milli 

lítillar skólagöngu og mikillar vímuefnanotkunar. Með fjölþáttagreiningu (þar sem tekið 

var tillit til aldurs) kom fram að þau ungmenni sem bjuggu við lítil afskipti eða engan aga 

voru frekar í vímuefnaneyslu, það átti einnig við um ungmenni sem áttu foreldra sem 

ekki skiptu sér af reykingum eða áfengisdrykkju barna sinna (Beckett, Heap, McArdley, 

Gilvarry o.fl., 2004). 

2.2.3 Mikilvægi menntunar 

Ungmenni ganga í gegnum miklar og viðkvæmar þroskabreytingar á þeim tíma sem þau 

eru að yfirgefa grunnskólann og hefja framhaldsskólanám. Því er mjög mikilvægt að vel 

takist til, að einstaklingur leggi stund á nám við hæfi, en ekki síður að vel sé haldið utan 

um nemendur félagslega inni í framhaldsskólanum og þeir fái þar þann stuðning og 

aðstoð sem þeir þurfa á að halda. Jákvætt upphaf í framhaldsskóla getur skipt sköpum 

fyrir ungmenni með áhættuhegðun (Halldór S. Guðmundsson, Sigrún Harðardóttir og 

Sigrún Júlíusdóttir, 2012). Vægi menntunar í nútíma samfélagi verður sífellt meira og má 

segja að menntun sé einn af máttarstólpum lífskjara hvers manns (Savickas, 2005). Því 

er áhyggjuefni hve stór hluti nemenda sem hefja nám í framhaldsskóla finni sig þar ekki 

og flosni frá námi (Sigrún Harðardóttir, Halldór S. Guðmundsson og Sigrún Júlíudóttir, 

2012). 

Brottfall úr íslenskum skólum hefur verið rannsakað töluvert og í einni rannsókninni 

var skoðuð félagsleg staða ungmenna utan framhaldsskóla, en rannsókn sýndi að 

félagsleg staða og líðan þeirra var síðri heldur en þeirra sem enn voru í námi. Þá kom 

einnig fram að að meginhluti þessa hóps hafði átt við námsörðugleika að stríða bæði í 

grunnskóla sem og framhaldsskóla (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgerisdóttir, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmenni sem ekki eru í skóla, eru líklegri til að neyta 

vímuefna en þau sem eru í skóla. Þá eru auknar líkur á að þeim séu boðin efnin og þau 

þekki leiðir til að útvega þau (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2008). 

2.3 Vímuefni og áhrif þeirra 

Vímuefni er samheiti yfir yfir öll ávana- og fíkniefni sem valda hugbreytandi ástandi og 

vímu (Doweiko, 2012; Þorkell Jóhannesson, 2001). Lögleg vímuefni eru áfengi og lyf sem 
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ávísuð eru af læknum, en ólögleg vímuefni eru til að mynda kannabis, amfetamín, 

kókaín, krakk, MDMA og LSD. Vímuefni geta haft bæði slævandi og örvandi áhrif á 

miðtaugakerfið. Dópamín er eitt boðefna í miðtaugakerfinu og við vímuefnanotkun 

eykst losun á því og vímuefnaneytandi finnur fyrir vellíðan. Með langvarandi notkun 

vímuefna eykst magn dópamíns í heilanum, en það veldur þörf fyrir auknu magni 

vímuefna til að ná fram tilskildum áhrifum og þol eykst. Dópamínskortur verður hins 

vegar þegar neyslu vímuefna er hætt og það hefur í för með sér neikvæðar tilfinningar 

eins og kvíða, pirring, depurð, þunglyndi (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009; Þorkell 

Jóhannesson, 2001). 

2.3.1 Slævandi vímuefni 

Þau efni sem valda slævandi áhrifum á miðtaugakerfið eru alkóhól, verkjalyf, róandi lyf 

og svefnlyf auk flogaveikis- og staðdeyfingarlyfja (Þorkell Jóhannesson, 2001). Róandi lyf 

og verkjalyf eru fyrst og fremst notuð í lækningaskyni, en þau eru ávanabindandi og hafa 

alvarlegar afleiðingar í för með sér við langtímanotkun eins og aukinn kvíða, óróleika, 

angist og minna þol fyrir verkjum. Langtímaneysla svefnlyfja hefur einnig hættur í för 

með sér, eru ávanabindandi, neytendur auka þol fyrir þeim ásamt því að svefnvandi 

eykst. Kannabis hefur í árþúsundir verið notað sem róandi lyf (Who, 2004; Þorkell 

Jóhannesson, 2001). 

2.3.2 Örvandi  vímuefni 

Þau efni sem valda örvandi áhrifum á miðtaugakerfið eru amfetamín og kókaín. Áhrifin 

eru með þeim hætti að neytandi verður ör og mælskur, hjartsláttur hraður, þörf fyrir 

svefn lítil sem engin sem og matarlyst. Þunglyndi og mikil þreyta gera vart við sig þegar 

neyslu amfetamíns og kókaíns er hætt. Neysla til langs tíma leiðir af sér svefnvanda, 

minnkandi matarlyst, ósamhæfðar líkamshreyfingar og kvíða (WHO, 2004; Þorkell 

Jóhannesson, 2001). 

2.3.3 Skynvillandi vímuefni 

Komið hafa á markaðinn efni eins og LSD, e-töflur, MDMA og kannabis sem valda 

ranghugmyndum og rangskynjunum. E-töflur og MDMA hafa bæði örvandi og 

skynvillandi áhrif á miðtaugakerfið. Langtíma kannabisneysla getur valdið vitrænni 

skerðingu auk þess sem áhætta á geðsjúkdómum eykst (WHO, 2004; Þorkell 
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Jóhannesson, 2001). Í allflestum löndum eru lög og reglugerðir um sölu og dreifingu 

áfengis. Þau kveða einnig á um aldurstakmörk kaupenda og neytenda auk auglýsinga. Þá 

hafa forvarnir verið við lýði í þessum löndum til lengri tíma (Statens Offentliga 

Utredningar, 2008; Velferðarráðuneytið, 2013).  

2.3.4 Tvígreining 

Tvígreining (e. dual diagnosis) er það þegar einstaklingur er greindur með geðrænan 

vanda eins og kvíðaraskanir þunglyndi, geðklofa, geðhvarfassýki eða aðrar 

persónuleikatruflanir samhliða alkóhólisma og er háður vímugjöfum (Gerdner og 

Sundin, 1998). Einstaklingar með tvígreiningu lenda gjarnan á gráu svæði, á milli 

geðdeilda og vímuefnameðferðar. Þeir lenda þar sökum þess að geðdeildir krefjast að 

þeir séu afeitraðir þegar þeir koma til þeirra og vímuefnameðferðir krefjast að þeir séu í 

lágmarks jafnvægi þegar þeir koma í vímuefnameðferð. Telja sérfræðingar að 

nauðsynlegt sé að veita meðferð við báðum sjúkdómum samtímis og að fagaðilar 

samhæfi úrræðin og séu í nánu samstarfi, slíkt er talið auka líkur einstaklings til bata 

(Gefvert, Sundberg og Wiberg, 2005). Samkvæmt Chan, Dennis og Funk (2008) þá hafa 

15 ára rannsóknir sýnt fram á að ungmenni með greininguna vímuefnasýki auka líkur á 

tvígreiningu um 90%. Algengasta tvígreining með vímuefnavanda er ADHD, atferlisvandi, 

þunglyndi og áfallastreita.  

Læknablaðið birti grein eftir Arnar Jan Jónsson og félaga (2014) þar sem þeir fjalla 

um tengsl kannabisneyslu við geðrof og geðrofssjúkdóma. Í greininni kemur fram hversu 

alvarlegar afleiðingar kannabisneysla hefur á ungt fólk og að þau séu hvað viðkvæmasti 

hópurinn fyrir skaðlegum eituráhrifum. Telja greinarhöfundar líklegt að miðtaugakerfi 

ungs fólks sé viðkvæmara fyrir notkun þessara efna heldur en hjá fullorðnum. 

Rannsóknir sýna að þeir sem hafa fengið geðrof sökum kannabisneyslu er 49% hættara á 

að þróa með sér geðklofa. Niðurstöður sýna að notkun kannabis er sjálfstæður 

áhættuþáttur fyrir þróun geðklofa og geðrofseinkenna og því fyrr sem neysla þess byrjar 

því meiri líkur. Ungmenni sem byrja snemma að neyta þessara efna auka líkur á geðklofa 

og geðrofseinkennum en einnig einbeitingaleysi, lækkun greindarvísitölu, kvíða, lakari 

námsgetu og auknum líkum á að hætta skólagöngu. Þá fylgir kannabisneyslu einnig 

félagsleg einangrun (Arnar Jan Jónsson, Hera Birgisdóttir og Engilbert Sigurðsson, 2014; 

Volkov, Baler, Coptom og Weiss, 2014).  
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Í Bandaríkjunum er kannabis algengasti ólöglegi vímugjafinn og hefur takmörkuð 

þekking verið á áhrifum þess á heilastarfsemi. Gilman og félagar (2014) skoðuðu heila 

með MRI segulómunartækni (e. magnetic resonance imaging) og þá einkum þau svæði  

er hafa með fíkn að gera. Þátttakendur rannsóknar voru ungmenni,  40 talsins. 

Helmingur þeirra reykti kannabis sér til ánægju og afþreyingar og helmingur gerði það 

ekki. Niðurstöður sýndu að hjá þeim sem reyktu kannabis varð breyting á heila hvað 

varðar stærð, þéttleika og yfirborðslögun. Þær breytingar hafa áhrif á umbunarstarf 

heilans sem stjórnar meðal annars hlátri, ánægju og vellíðan (Gilman, Kuster, Lee, Lee, 

Kim, Makris og félagar, 2014).  Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á breytingar á 

heilastarfsemi í kjölfar kannabisneyslu og tengja skerta færni sem krefst hugrænnar 

starfsemi, þar á meðal minni, athygli og ákvarðanatöku við afleiðingar neyslu. Tilraunir á 

dýrum hafa sýnt breytingar á skipulagi í vissum heilastöðvum eftir að þeim var gefið 

kannabis ( Lawstone, Borella, Robinson og Whitaker-Azmitia, 2000; Downer, Boland, 

Fogarty og Campbell, 2001). 

2.3.5 Forvarnir 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar samþykkti stefnu um forvarnir árið 2005, þar sem segir 

meðal annars að forvarnir séu heildstæðar, víðtækar og skuli hefjast strax í æsku. 

Velferðarsvið ber ábyrgð á eftirliti með framkvæmd stefnunnar, en þjónustumiðstöðvar 

sjá um framkvæmd og beitingu hennar í verklagi hjá sér. Í skýrslu segir, að veita skuli 

öllum börnum og ungmennum umhverfi og uppeldisaðstæður þar sem samkennd er 

höfð að leiðarljósi, sjálfsmynd þeirra sem og sjálfstraust sé eflt auk þess sem stuðningur 

sé veittur þegar þess er þörf (Reykjavíkurborg, e.d.). Samkvæmt skýrslu Velferðarsviðs 

um forvarnir segir að lykilatriði sé, að ungmenni eigi sér traustar fyrirmyndir og að 

markvisst sé unnið að góðri lýðheilsu (Reykjavíkurborg, 2014). 

Forvarnastefna Reykjavíkurborgar (2014-2019) vegna málefna barna og unglinga og 

foreldra þeirra,  hefur það að markmiði að veita almennar forvarnir fyrir börn frá 

fæðingu til tvítugs. Einnig eru sértækar forvarnir fyrir þau börn og ungmenni er teljast til 

áhættuhópa og þeirra sem þarfnast sértæks stuðnings. Börn og ungmenni sem farin eru 

að neyta vímuefna falla undir þær forvarnir auk þeirra er hafa aðra áhættuþætti eins og 

vanlíðan, erfiðar félagslegar aðstæður, afbrotahegðun, ofbeldi og  einelti. Forvarnastarf 

fyrir ungmenni miðar að því að búa börnum aðstæður í öruggu umhverfi þar sem þau fá 
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notið æsku sinnar ásamt því að styrkja félagslega stöðu. Í skýrslu um forvarnastefnu 

Reykjavíkurborgar er tekið fram að jákvæðir áhrifaþættir séu traustur vinahópur, gott 

samband við foreldra, þátttaka í frístundastarfi og öruggt félagslegt umhverfi. Þá segir 

einnig að stuðla skuli að jákvæðum samskiptum og fræðslu um verndandi þætti svo sem 

velferð, áhættuhegðun og heilsu og öllum þeim sem vinna með börn og ungmenni beri 

að fylgja forvarnastefnu Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2014). 

Markmið forvarna er, að seinka eða hindra að ungmenni neyti vímuefna, en einnig 

að upplýsa um þær hættur sem af þeim geta stafað. Forvörnum er skipt í þrjú stig: 

1. Almennar forvarnir beinast að öllum ungmennum og algengasti vettvangur 

þeirra er innan skólakerfisins. Fjölmiðlar fjalla um áhrif og hættur og oftar en 

ekki út frá þrýstihópum eins og foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum.  

2. Beinast að ungmennum sem talin eru í  áhættuhópi til að misnota vímuefni 

eða eru jafnvel byrjuð að nota þau. Úrræði sem vinna gegn því að ungmenni 

falla út úr skóla, væri dæmi um það. 

3. Vímuefnaneysla er hafin og unnið er að því að draga úr alvarleika neyslunnar. 

Dæmi um þetta eru úrræði á borð við vímuefnameðferð (Dodgen og Shea, 

2000). 

Lýðheilsustöð hefur unnið að forvörnum. Má þar nefna forvarnadaginn sem haldinn 

er árlega, tillögur um lagabreytingar og upplýsingar. Sveitafélög, skólar og foreldrar hafa 

veitt forvörnum aukið svigrúm, sem hefur skilað sér í bættri þekkingu á annars vegar 

áhættuþáttum, en hins vegar verndandi þáttum. Í efstu bekkjum grunnskóla hefur verið 

unnið markvisst og öflugt forvarnastarf um langt skeið (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2011). 

2.4 Meðferðarstefna vegna vímuefnaneyslu ungmenna 

Í skýrslu starfshóps sem settur var á laggirnar 2011 af framkvæmdastjóra Barnaverndar 

Reykjavíkur, Halldóru D. Gunnarsdóttur, um stöðu í meðferðamálum á Íslandi, kom fram 

að ekkert sérhæft vímuefnameðferðarúrræði væri til fyrir ungmenni hvorki á vegum 

barnaverndaryfirvalda né heldur Reykjavíkurborgar. Ungmennum í vímuefnavanda eru 

því oft og tíðum boðin úrræði þar sem þau eru meðal einstaklinga með ólíkar greiningar 
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og annars konar vanda. Þá telur hópurinn gífurlega þörf fyrir neyðarvistun, styttingu 

biðtíma í úrræði sem og fjölgun þeirra. Meðferðarstöðin Vogur veitir sértæka afeitrun 

fyrir þennan hóp, en hefur ekki eftirmeðferðarúrræði fyrir hann nema í bland við 

fullorðna. Þó er eftirmeðferðarfylgd fyrir ungmenni á göngudeild SÁÁ (Jón 

Sigurmundason, Sigurður Grétar Hólm Gunnarsson og Vilborg Grétarsdóttir, 2011; SÁÁ 

ársskýrsla, 2010).  

Plant og Panzarelle, (2009) skoðuðu rannsóknir sem gerðar hafa verið á ýmsum 

tegundum meðferða og aðferða sem notaðar hafa verið í gegnum tíðina fyrir ungmenni 

með vímuefnavanda. Sérstaklega var horft til þess hvers konar íhlutun og 

meðferðarúrræði skila ekki árangri og hver eru árangursrík. Þar nefna þeir aðferð eins 

og ,,Boot camp” þar sem markmiðið er að láta ungmennin taka vel á líkamlega og reyna 

á sálrænan styrk sinn í erfiðum aðstæðum. Ekki hefur verið sýnt fram á að slíkt skili 

árangri við vímuefnavanda. Annað dæmi sem þeir nefna er ,,Scared straight” en það er 

þekkt aðferð, en komið hefur í ljós að hún eykur í raun líkur á kvíða og óöryggi. 

Andreasson (2003) tekur fram að í Svíþjóð sé ungmennum komið fyrir í meðferð án þess 

að viðeigandi þekking um árangur liggi fyrir. Það þýðir að hvorki þeir sem njóta 

meðferðarúrræðanna né heldur þeir sem veita hana (stofnanir) hafi vitneskju um hvort 

unglingur hafi fengið viðeigandi úrræði, sem mætir þörfum viðkomandi og er líklegt til 

árangurs.  

Andreassen (2003-b) telur að meðferð fyrir ungmenni grundvallist oft á viðhorfum 

um það hvað telst gefa góðan árangur frekar en hvað rannsóknir sýna. Um helmingur 

unglingameðferða í Svíþjóð sé hvorki með né gefi upp neina heildræna stefnu í meðferð 

ungmenna, auk þess sem kenningarlegan ramma skorti. Þetta valdi vanda þegar meta 

eigi árangur af meðferð. Þegar unnið er eftir vel skilgreindri hugmyndafræði og skýrum  

verklagsreglum veitir það uppbyggilega ramma fyrir meðferðina auk þess sem augljósari 

forsendur eru fyrir starfsmenn til að skilja hvernig unnið er og af hverju. Skilgreindar 

kenningar að baki starfinu gefa starfsfólki leiðarljós en segja lítið til um hvernig vinna á 

verkin, hvernig ungmennin upplifa úrræðin eða hvaða árangur næst. Þess vegna er 

mikilvægt að rannsaka árangur og gera ríkar kröfur til stofnana um hvernig staðið er að 

starfseminni. Fagfólk og menntun þess getur haft afgerandi áhrif á áherslur í meðferð, 

haldið utan um skriffinnsku og dagála, veitt réttar og nægar upplýsingar. Einnig telur 
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hann aukna þörf fyrir rannsóknir á því sem skilur að góða og árangursríka meðferð frá 

minna árangursríkum meðferðum (Andreassen, 2003-b). 

Sandell og Berglund (1996) gera greinarmun á innri og ytri árangri í starfi. Með innri 

árangri er átt við hvernig starfsmenn ráðstafa og blanda úrræðum, frekar en að réttir 

hlutir séu gerðir með réttum hætti. Með raunverulegum árangri (ytri) er virkileg þörf 

einstaklingsins greind og séð til að hann fái aðstoð út frá því. Mikilvægt er að kortleggja 

vanda einstaklings í meðferð og sjá þörfinni svarað í meðferðinni. Dæmi um aðferð til að 

fá vitneskju um hvort þetta hafi borið árangur er að beita djúpviðtölum og leggja fyrir 

sjálfspróf.  

Rannsóknir hafa sýnt að hópmeðferð með ungmennum gætu haft neikvæð áhrif og 

þar gætu þau lært enn meira um vímugjafa og jafnvel afbrot auk þess sem þau kynntust 

fleirum með vímuefnavanda og jafnvel þeim er verr voru staddir en þau sjálf. Atvik 

þessu tengd, var þegar ungmenni struku úr meðferð með öðrum lengra leiddum og með 

þeim afleiðingum að staða þeirra versnaði til muna. Nýrri rannsóknir hafa þó sýnt fram á 

lofandi árangur í hinum ýmsu tegundum hópmeðferða og nefna rannsakendur þar 

meðferðir byggðar á 12 sporum AA-samtakanna og hugrænum atferlismeðferðum 

(Kristoffersen, Holth og Ogden, 2011; Dennis o.fl., 2004; Waldron o.fl. 2001 og Winters 

o.fl., 2000). 

2.5 Barnaverndarlög  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 voru sett til verndar börnum í landinu ásamt því að tryggja 

skyldur foreldra gagnvart þeim. Samkvæmt lögunum skulu foreldrar og aðrir sem að 

uppeldi barnsins koma, veita börnum vernd, umhyggju, umönnun og nærgætni. Þá skulu 

þau einnig njóta réttinda sem hæfa þroska þeirra og aldri (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Samkvæmt 1. gr. laganna ber foreldrum einnig að  sinna uppeldishlutverki og 

tryggja að börn þeirra njóti viðeigandi uppeldisskilyrða. Í 16., 17. og 18. gr. laganna er 

tilkynningarskyldu lýst. Sú 16. snýr meðal annars að tilkynningarskyldu almennings, í 17. 

gr. er fjallað um tilkynningarskyldu stofnana og þeirra sem þurfa að hafa afskipti af 

börnum í sínu starfi og 18. gr. lýtur að tilkynningarskyldu lögreglu. Leiki grunur á að barn 

stofni heilsu sinni eða þroska í hættu og/eða að uppeldisaðstæður barns séu ekki 

viðunandi er skylt að tilkynna samkvæmt ofangreindum lagaákvæðum. Einnig skal 

tilkynna ef grunur leikur á að barn verði fyrir áreiti eða ofbeldi á heimili sínu. Finna ber 
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þeim börnum sem barnaverndarnefnd hefur afskipti af í slíkum aðstæðum aðstoð við 

hæfi svo aðstæður geti á ný orðið viðunandi (Anni G. Haugen, 2004; Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Samkvæmt 19. gr. laganna getur tilkynnandi óskað nafnleyndar, en slíkt á aðeins við 

um almenning. Samkvæmt 12. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd 

kemur fram að tilkynningar geti verið skriflegar eða munnlegar, og skulu þeir sem 

tilkynna sanna hverjir þeir eru. Þegar tilkynning berst barnaverndarnefnd er hún skráð 

samkvæmt 12. gr. laganna og hvaða upplýsingar barnaverndarnefndar ber að afla um 

þann sem tilkynnir og tilkynninguna sjálfa. Þegar slík tilkynning berst og ákveðið er að 

hefja könnun máls, ber barnaverndarnefnd að láta foreldra vita samkvæmt 21. gr. 

barnaverndarlaga. Ákvörðun um hvort hefja skuli könnun er tekin innan 7 daga frá því 

tilkynning berst og skal sú ákvörðun byggð á rökstuddum grun um óviðunandi aðstæður 

skv. 14. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).   

2.5.1 Barnaverndarstofa  

Barnaverndarstofa heyrir undir Velferðarráðuneytið. Hlutverk hennar er að annast 

stjórnsýslu barnaverndarlaga, veita ráðgjöf í stefnumótun málaflokksins, auk þess að 

efla og samhæfa starf barnaverndar hér á landi. Stofnunin veitir ráðgjöf auk fræðslu til 

barnaverndarnefnda, leiðbeinir í túlkun og framkvæmd barnaverndarlaga. Einnig fer 

Barnaverndarstofa með yfirumsjón stofnana og heimila samkvæmt XII. kafla 

barnaverndarlaga og hlutast til um að slíkar stofnanir og heimili séu starfrækt. 

Samkvæmt barnaverndarlögum köflum XIII og XIV hefur Barnaverndarstofa einnig 

yfirumsjón með vistun á stofnunum og heimilum undir tilsjón ríkisins og sér jafnframt 

um leyfisveitingar til rekstraraðila (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Meðferðarheimili á 

vegum Barnaverndarstofu eru fjögur talsins og rúma þau samanlagt 30 til 33 ungmenni. 

Meðferðarúrræðin á vegum Barnaverndarstofu eru þó ekki sérhæfð fyrir ungmenni í 

vímuefnavanda (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Tvö þeirra Stuðlar þ.e. Meðferðarstöð 

ríkisins fyrir unglinga að Fossaleyni í Grafarvogi og Meðferðar- og skólaheimilið 

Lækjarbakki eru ríkisrekin. Hin tvö eru Meðferðarheimilið að Háholti í Skagafirði og 

Meðferðarheimilið Laugalandi í Eyjafjarðarsveit. Þjónustusamningar eru við 
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forstöðumenn þeirra heimila. Þessi fjögur úrræði lúta faglegu og fjárhagslegu eftirliti 

Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Meðferðarheimili Götusmiðjunnar var starfrækt til ársins 2010 en þar var rými fyrir 

13 vímuefnaneytendur undir 18 ára aldri. Fram kemur í ársskýrslu Barnaverndarstofu að 

á árunum 2006 - 2009 voru þar vistuð 37-47 ungmenni á hverju ári. Meðferðartími var 

einstaklingsbundinn en að henni lokinni tók við eftirfylgni sem Foreldrahús-Vímulaus 

æska stýrði og starfrækti (Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

2.5.2 Barnavernd Reykjavíkur  

Barnavernd Reykjavíkur starfar eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002. Stofnuninni er 

ætlað að veita þeim börnum sem búa við óviðunandi aðstæður sökum vanhæfni, 

vanrækslu eða framferðis foreldra stuðning, en einnig ef talið er að barn stofni þroska 

sínum og heilsu í hættu með hegðun sinni. Barnavernd Reykjavíkur heyrir undir 

Velferðarráðuneytið sem hefur eftirlit og umsjón með barnaverndarmálum á landsvísu. 

Stofnunin sér um starfsemi og eftirlit með meðferðarheimilum fyrir börn og unglinga 

auk þess sem hún veitir fræðslu bæði fyrir starfsmenn og almenning með útgáfu rita, 

ráðstefnu- og námskeiðahaldi (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011; 

Barnaverndarstofa e.d.-b). Félagsráðgjafar sem starfa á vegum barnaverndar þurfa að 

hafa haldgóða þekkingu á þroska og líðan barna og brýnt er að þeir hafi ávallt velferð 

þeirra að leiðarljósi í starfi sínu. Nauðsynlegt er, að þeir þekki bæði einkenni og áhrif 

þess að alast upp við þrengingar, eins og vanrækslu, ofbeldi og mikla fátækt (Anni 

Haugen, 2008). Barnavernd Reykjavíkur, Barnaverndarstofa, SÁÁ, Vímulaus æska auk 

þjónustumiðstöðva Velferðasviðs Reykjavíkur sjá um að veita ungum 

vímuefnaneytendum í Reykjavík þjónustu. 

2.6 Tegundir meðferða  

Algengustu aðferðir í meðferð ungmenna, hér á landi og víða annars staðar eru hugræn 

atferlismeðferð (e. cognitive behaviour treatment, CBT), ART þjálfun sem snýr að 

reiðistjórnun, félagsfærniþjálfun og siðferðilegri rökræðu (e. agression replacement 

training, ART) og fjölkerfameðferð (e. multisystematic therapy, MST). Sérhæfðar 

vímuefnameðferðir innihalda margar hverjar 12 spora meðferð, auk þess sem hugræn 

atferlismeðferð er notuð samhliða (Statens Institution Styrelse, SIS, e.d).   
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Í samanburðarrannsókn sem Graham, Hofer og MacKinnon gerðu 1996 voru 

skoðaðir einstaklingar með vímuefnavanda sem fengu annars vegar hugræna 

atferlismeðferð í einkaviðtölum og hins vegar hópmeðferð. Niðurstöður sýndu jafn 

góðan árangur að ári liðnu óháð hvoru meðferðarúrræðinu var beitt, en gáfu þó til 

kynna að hópmeðferð stuðlaði að aukinni félagsfærni ungmenna og fullorðinna og var 

fremur talin fyrirbyggja að einstaklingar hefðu vímuefnaneyslu að nýju (Graham o.fl., 

1996; Marques og Formoigoni, 2001).  

Waldron og Kaminer (2004), telja að ungmenni í vímuefnavanda sem unnið er með í  

hópastarfi geti haft góð og uppbyggjandi áhrif  hvort á annað án neikvæðra smitáhrifa. Í 

skýrslu sem Atferdsenteret  í Noregi gaf út 2011 voru skoðuð úrræði fyrir ungmenni 20 

ára og yngri. Kom þar sterklega fram, að fyrir þá sem ekki eru komnir í alvarlega neyslu 

vímuefna, eða eru á byrjunarstigi neyslu, er snemmtæk íhlutun mikilsverð og þá í formi 

fjölskyldu- og göngudeildarmeðferðar (Kristofferson, Holth og Ogden, 2011). 

Fjölskyldu- og göngudeildarmeðferðir eru hvorki nægjanlegt inngrip þegar 

ungmenni hefur misnotað vímugjafa til lengri tíma né heldur fyrir þau sem þurfa á 

afeitrun að halda (Kristoffersen, Holth og Ogden, 2011). Þá þurfa þau sem notað hafa 

sterkari vímugjafa og hafa ekki sterkt bakland hjá fjölskyldu sinni aðra tegund meðferðar 

eins og inniliggjandi  stofnanameðferð. Stofnanameðferð fyrir ungmenni þarf að hafa 

þverfaglegt teymi með þekkingu á þroska og þörfum þessa hóps. Meðferðin þarf að vera 

byggð upp á kerfisbundinn hátt og með þarfir ungmenna í forgangi (Kristoffersen, Holth 

og Ogden, 2011). Best reynast aðferðir og nálgun sem byggir á fjölskyldu og nánasta 

umhverfi, auk eindreginnar hvatningar, verðlaunaþrepum, æfingu á þekktum aðstæðum 

sem undirbúningi fyrir líf utan stofnunar auk þátttöku fjölskyldunnar (Kristoffersen, 

Holth og Ogden, 2011). 

Latimer og félagar (2003) gerðu samanburðarrannsókn á ungmennum í 

vímuefnavanda sem fengu blandaða meðferð, fjölskyldumeðferð og hugræna 

atferlismeðferð annars vegar, en skaðaminnkandi aðferð hinsvegar. Niðurstöður leiddu 

til marktækrar minnkunar á vímuefnaneyslu eftir meðferð hjá hópnum sem fékk 

fjölskyldumeðferð og hugræna atferlismeðferð. Námsgeta og félagsfærni jókst, 

samskipti við foreldra varð betri með aukinni þátttöku og eftirliti þeirra samanborið við 
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hópinn sem fékk skaðaminnkandi meðferð (Latimer, Winters, D´Zurilla, og Nichols, 

2003). 

Í langtímarannsókn var borinn saman árangur milli hópa ungmenna á þremur 

tímabilum, eftir eitt, fjögur og fimm og hálft ár. Bornir voru saman þrír hópar 

ungmenna: Hópur A sem fór í gegnum 12 spora meðferð, hópur B sem voru 

einstaklingar á biðlista eftir 12 spora meðferð og hópur C sem í voru ungmenni undir 

eftirliti skóla- og félagsþjónustunnar í nærumhverfinu.  Hópur A sýndi stöðuga og 

marktækt minni neyslu vímuefna heldur en hópur B sem var á biðlista  eftir 12 spora 

úrræðinu.  Hópar A og B sýndu betri árangur en hópur C sem var undir eftirliti. Þau 

ungmenni sem luku bæði 12 spora meðferð og eftirfylgni sýndu bestan árangur. Leiða 

má líkum að því að A og B hóparnir þáðu báðir úrræði við sínum vanda á meðan hópur C 

var undir eftirliti skóla- og félagsþjónustu (Winters, Stinchfield, Latimer og Lee, 2007).  

Alþjóðlegar rannsóknir hafa margar verið á einu máli í niðurstöðum sínum varðandi 

börn sem alast upp hjá fátækum fjölskyldum, þeim sé meiri hætta búin varðandi það að 

ganga verr í skóla, þróa með sér vímuefnavanda og/eða lenda í afbrotum. Líkamleg og 

andleg heilsa þeirra sé auk þess verri og þau verða frekar fyrir fjárhagslegum erfiðleikum 

á fullorðinsaldri. Stór hópur barna klárar sig ágætlega þrátt fyrir erfiðar aðstæður á 

uppvaxtarárum, bæði félagslega og fjárhagslega. Hættan á að það halli á verri veg er 

engu að síður það mikil, að ekki er hægt að tala um að tilviljun eða einn tiltekinn 

varnarháttur hafi úrslitaáhrif. Það er engin einföld útskýring á þessu heldur er um 

fjölmarga og samverkandi þætti að ræða. Rannsóknir benda á samspil ólíkra þátta sem 

er allt frá samfélagslegri uppbyggingu, samfélagslegum straumum, fjárhagslegum 

aðstæðum til fjölskyldutengsla, félagslegs tengslanets og einstaklingsbundinna þátta 

(Bremberg, 2002; Vinnerljung o.fl, 2007; Social Rapport, 2010). 

2.6.1 Hugræn atferlismeðferð  

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy, CBT) er tvíþætt aðferð sem 

fyrst var kynnt af Aaron Beck (1921) en hefur síðan verið þróuð og aðlöguð af fleiri 

fræðimönnum. CBT gengur út á hugræna þáttinn, að nálgast hugsanir, líðan og tengingu 

á milli þeirra og atferlið, hvernig við högum okkur í daglegu lífi.  Markmið er að geta 

notað aðferðina í daglegum athöfnum til að geta höndlað hugsanir sem koma ósjálfrátt 

og leiða af sér tilfinningar eins og pirring, reiði, streitu og depurð. Einstaklingar með 
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geðraskanir eiga oft í erfiðleikum með ósjálfráðar hugsanir og hefur hugræn 

atferlismeðferð gefið árangur hjá þeim hópi (Butler, Chapman og Beck, 2006). 

Atferlisþátturinn felur í sér að hvaða hegðun kemur á undan, á meðan og eftir notkun 

vímuefna. Þessi aðferð getur kennt einstaklingi að þekkja og finna leiðir til að takast á 

við það sem ýtir undir og leiðir hann til síendurtekinnar vímuefnaneyslu (Butler, 

Chapman og Beck, 2006). 

Þegar um vímuefnaneyslu hefur verið að ræða þá er CBT aðferð sem leiðir 

einstaklinginn í gegnum hugsunar-, hegðunar- og neyslumynstrið fyrir neyslu og einnig 

eftir að vímuefna hefur verið neytt. Einstaklingar geta átt í vanda með hugsanir sem 

koma án nokkurs fyrirvara og stuðla að vímuefnaneyslu. Ráðgjafi aðstoðar viðkomandi  

að þekkja þessar hugsanir. Einnig að skilja samhengið milli hugsana og hegðunar eða 

hugsana og neyslu vímuefna og afleiðingu þeirra. Með þessari aðferð er einstaklingi 

kennt að takast á við aðrar hugsanir og hegðunarleiðir í stað þeirra sem ýta undir 

notkun vímuefna. Þá er honum bent á að ekki eru fyrstu hugsanir alltaf réttar og þær 

þarfnast stundum endurhugsunar. Í CBT eru notaðar ýmsar leiðir og má þar nefna 

hlutverkaleik, verklegar æfingar og þjálfun, markmiðssetningu auk þess að verðlauna 

framfarir og á þann hátt umbuna og styrkja þegar vel gengur. Gengið er út frá því að 

vímuefnanotkun sé lærð hegðun sem unnt er að breyta með nýjum hugsanagangi, 

breyttri hegðun og styrkingu nýrra atferlismynstra (Carroll, 1998;  Kadden, Carroll, 

Donovan, Cooney, Monti, Abrams, o.fl. 2003; Waldron og Kaminer, 2004).  

Hugræn atferlismeðferð hefur verið gagnrýnd fyrir að nýtast þeim best sem eiga við 

vægari vanda að stríða (Person, Bostrom og Bertagnolli, 1999). 

MacKenzie (2000) telur hugræna atferlismeðferð vera árangursríka við meðferð á 

ungu fólki með alvarlegan hegðunarvanda. Meðferðin tekur bæði á hegðunar- og 

hugsanaferli, en frávikshegðun getur falist í afstöðu til fólks og umhverfis, andfélagslegri 

hegðun og hvatvísi. Þessi tegund meðferðar reynist vel ungmennum á aldrinum 12 -20 

ára með vímuefnavanda og eða tvígreiningu, eins og alvarlegan hegðunar- og 

kvíðavanda (MacKenzie, 2000). 

2.6.2 Hvatningarviðtal 

Hvatningarviðtal (e. motivational interview, MI) er einstaklingsmiðað viðtal, notað beint 

á viðmælenda og er hægt að nota eitt og sér eða samhliða öðrum meðferðarformum. 
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Markmið hvatningarviðtala er að vera ráðgefandi auk þess að hvetja og styrkja 

einstakling til breytinga. Það er gert með því að fá hann til að skoða og þekkja vandamál 

sín sem best, ná tökum á hegðun sinni og finna leið til breytinga og ekki hvað síst vilja 

(Rollnick, Miller og Butler, 2008). 

Hvatningarviðtölum er ætlað að leiða til þess að einstaklingur sjái ástæðu til að 

breyta hegðun sinni eða háttum, finni til þess rétta leið og leggi af stað í breytingaferlið. 

Helsta gagnrýni á aðferðina er að hún gagnist illa þeim er hvorki vilja né telja ástæðu til 

breytinga auk þess sem ýtni ráðgjafa getur leitt til mótþróa hjá skjólstæðingi (Rollnick, 

Miller og Butler, 2008).  Grunnstoðir hvatningarviðtala eru fimm og þeim ber að fara 

eftir í starfi: 

1) Sýna samhygð (Expressing Empathy). Virkri hlustun er beitt og ungmenni fær 

að tjá sig án gagnrýni. 

2) Þróun misræmis (Develop Discrepancy). Aðstoða ungmenni við að finna 

misræmi milli stöðu hans og markmiða. 

3) Forðast þrætur (Avoid Arguement). Hjálpa ungmenni að sjá vanda sinn án 

þess að gagnrýna hann né ásaka. 

4) Fylgja mótstöðu (Roll with Resistance). Aðstoða hann við að breyta sýn sinni á 

aðstæður. 

5) Efla sjálfstraust (Support Self- Efficacy). Hvetja ungmenni og auka trú hans á 

sjálfum sér, finna styrk til að framkvæma breytingu (Miller og Rollnick, 1991). 

 

2.6.3 ART þjálfun  

Í félagsfærniþjálfun eru kenndar samskiptaleiðir og þær æfðar við ýmsar aðstæður. 

Dæmi um þetta er að biðjast afsökunar, óska eftir aðstoð og þakka fyrir sig. Í 

reiðistjórnunarþjálfun eru kenndar leiðir til að draga úr reiðiviðbrögðum og auka 

sjálfsstjórn. Einnig eru kenndar leiðir til að forðast aðstæður sem geta valdið 

reiðiviðbrögðum, komið ungmennum úr tilfinningalegu jafnvægi og tækni kennd til að 

draga úr reiðiviðbrögðum. Þetta er æft og ungmenni velja sér ímyndaðar aðstæður sem 
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þau þekkja frá sterkum reiðiviðbrögðum (Goldstein, Glick og Gibbs, 1998). Siðferðisleg 

vitund vinnur að því að hjálpa og styðja ungmenni til að finna leiðir til að bregðast við 

umhverfi með jákvæðum hætti. Aðferðirnar beina athygli að réttu og röngu, skoða fleiri 

en einn möguleika og draga þar með úr togstreitu ungmennis. Dæmi um þetta eru 

æfingar þar sem ræddar eru hinar ýmsu hliðar samfélagsins, bæði réttindi og skyldur 

(Goldstein, Glick og Gibbs, 1998). Höfundar ART litu svo á að þeir sem fengið höfðu 

greiningar á borð við einhverfu, athyglisbrest, auk þeirra er voru seinþroska, hlédrægir, 

feimnir eða lesblindir gætu nýtt sér félagsfærni ART- þjálfunarinnar. Markmið hennar er 

að þjálfa ungmenni til að takast á við aðstæður er valda þeim streitu og álagi (Goldstein, 

Glick og Gibbs, 1998; Goldstein og Glick 1994). Gagnrýni á þessa aðferð hefur helst verið 

sú að til að árangur náist þarf ungmenni að hafa þörf og áhuga til að breyta hegðun sinni 

(Erickson, 2013). 

2.6.4 Fjölskyldumeðferð   

Fjölskyldumeðferð (e. family therapy) tekur mið af fjölskyldunni sem heild og byggir á 

þeim hugmyndum að við meðferð barna og ungmenna beri ætíð að skoða einstakling, 

fjölskyldu hans og tengsl þeirra á milli, auk félagslegs umhverfis hans. Í ljósi þess að 

ungmenni eru ekki með forræðisaldur og bæði háð foreldrum sínum sökum þess og 

vegna þroska síns ber að veita þeim samhliða íhlutun en ekki einungis öðru hvoru. Við 

meðferð á geðrænum vanda barna og ungmenna er innan félagsráðgjafar venja að beita 

fjölskyldumiðaðri sýn til að ávinningur verði hvað mestur (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Fjölskyldumeðferð byggir oft á fræðum kerfiskenninga eins og heildarsýn félagsráðgjafar 

gerir. Aðferðir byggðar á þessu hafa verið notaðar á Barna- og unglingadeild 

Landspítalans (BUGL). Hugsunin er ekki síst að tryggja að rödd barna og ungmenna fái 

meira vægi, hvernig þau sjá vandann og lausnir á honum. Þessi aðferð og 

hugmyndafræði er í samræmi við breyttan tíðaranda þar sem rödd barna og ungmenna 

hefur meira vægi en á árum áður (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Carr (2000) gerði eftirgreiningu (e. meta- analysis)  á rannsóknum á 

fjölskyldumeðferðum við geðrænum vanda auk erfiðleika í samskiptum á milli barna og 

fullorðinna. Hann taldi fjölskyldumeðferð einna best fallna til að vinna með þennan 

vanda hvort sem notuð væri ein og sér eða í bland við aðra hugmyndafræði og aðferðir í 
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meðferðum barna og ungmenna við hegðunarvanda, vanrækslu, ofbeldi á börnum og 

ungmennum, tilfinningavanda og sállíkamlegum vanda (Carr, 2000). 

Borgengren (2010) hefur skoðað rannsóknir sem gerðar hafa verið innan 

fjölskyldumeðferðar og tekur fram að flestar yfirlits- og eftirgreiningar séu á einu máli 

um rannsóknir styðji að para- og fjölskyldumeðferðir gagnist við vanda í samböndum, 

þunglyndi, vímuefnavanda, geðklofa, átröskunum hjá ungmennum ásamt 

hegðunarvanda hjá börnum og ungmennum 

Í rannsókn sem Sanders og félagar (2000) gerðu, báru þeir saman þrjár mismunandi 

tegundir af fjölskyldumeðferðum, kallaðar Trippel P, fyrir börn með hegðunarvanda 

greindan snemma eða frá þriggja ára aldri. Niðurstöður sýndu að tvær meðferðanna 

sem leiddar voru af þerapistum gáfu betri árangur bæði hjá foreldum og börnum. 

Meðferðin lofaði góðu sem íhlutun, bæði sem fyrirbyggjandi og sem snemmtæk íhlutun 

hjá börnum með áhættuhegðun (Sanders, Markie-Dadds, Tully og Bor, 2000). 

Kazdin, Siegel og Bass (1992) mátu árangur af lausnamiðaðri meðferð annars vegar 

en foreldrastyrktri meðferð (e. parent management training)  hins vegar, hér eftir nefnd 

PMT fyrir börn á aldrinum 7-13 ára með andfélagslega hegðun. Fjölskyldunum var 

blandað af hendingu í þrjá hópa. Í einum hópi var notuð lausnamiðuð aðferð, í hópi tvö 

var notuð PMT og í þeim þriðja var blandað báðum aðferðum. Niðurstöður sýndu fram á 

að í öllum hópunum urðu framfarir hjá barninu. Hópur 3 þar sem notaðar voru báðar 

aðferðir í bland sýndi betri færni hjá bæði foreldum og barni. Hluti þeirra barna 

uppfylltu ekki lengur þau viðmið sem þarf til grundvallar á greiningu (Kazdin, Siegel og 

Bass, 1992). 

Webster- Stratton og Hammond (1997) hafa í rannsókn á börnum og fjölskyldum 

þeirra sýnt fram á að blönduð aðferð, þar sem beitt er bæði foreldraþjálfun (e. parent 

training, PT) fyrir foreldrana  og reiðistjórnun í hópmeðferð fyrir börnin sýndi betri 

árangur en nokkur önnur meðferð þar sem reynt var að minnka hegðunarvanda og auka 

jákvæð samskipti milli foreldra og barns. Árangur var enn jákvæður ári eftir að meðferð 

lauk. Þá sýndu börnin jafnframt marktækt  betri hæfni í að takast á við átök og leysa 

vanda (Webster- Stratton og Hammond, 1997). 

Þá hafa jákvæð langtímaáhrif af PMT einnig verið sýnd í rannsókn þar sem 

þátttakendum var fylgt eftir í 14 ár eftir að meðferð lauk. Ungmenni hvers foreldrar 
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höfðu fengið PMT þjálfun þegar börnin voru 2-7 ára vegna hegðunarvanda voru athuguð 

14 árum síðar og reyndist enginn munur á hegðun þeirra og samanburðarhópi án 

hegðunarvanda. Niðurstöður gáfu ekki til kynna mun hvað varðaði tilfinningalegan 

stöðugleika, námsárangur, samskipti við foreldra eða afbrotatíðni (Long, Forehand, 

Wierson og Morgan, 1994). 

Ein aðferð sem notuð hefur verið vegna hegðunarvanda hjá ungmennum er 

Functional Family Therapi (FFT). Þessi aðferð hefur að geyma bæði fjölskyldumeðferð og 

CBT. Fyrstu  niðurstöður staðfestu að FFT bætti fjölskylduheldni ásamt því að fyrirbyggja 

bakslag í afbrot hjá ungmennum í miklu meira mæli heldur en meðferðir sem dæmdar 

eru af dómstólum, meðferð á sambýlum, sálræn meðferð eða engin meðferð (Nichols, 

2013). Borgengren (2010) skrifar að FFT sé árangursrík sem fyrirbyggjandi dagskrá fyrir 

ungmenni í áhættuhópi en sé að auki gagnleg til að fyrirbyggja bakslag. Þá hafi FFT og 

MST eftir rannsóknarendurskoðun sýnt sig vera árangursríkustu aðferðirnar við 

hegðunarvanda hjá börnum (Borgengren, 2010). 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum af Waldron og félögum (2001) voru bornar 

saman fjórar ólíkar meðferðir fyrir ungmenni með vímuefnavanda. Þær voru hugræn 

atferlismeðferð (CBT), fjölskyldumeðferð, fjölskyldumeðferð með CBT og ásamt 

sálrænni menntun (e. psychoeducation). Fjórum mánuðum eftir að meðferðum lauk 

sýndi árangur þeirra ungmenna er hlotið höfðu annars vegar fjölskyldumeðferð en hins 

vegar fjölskyldumeðferð og CBT, að þau notuðu kannabis marktækt færri daga en þau 

ungmenni sem höfðu hlotið hin meðferðarúrræðin tvö. Rannsóknin sýndi að mörg 

þessara ungmenna höfðu minnkað kannabisnotkun til muna að undanskildum þeim hópi 

er féll undir hópinn sálræn menntun. Eftir sjö mánuði höfðu mörg ungmenni í 

sálmenntunarhópnum færri daga þar sem þau reyktu kannabis auk þess sem ungmenni í 

hinum hópunum notuðu kannabis í litlu magni (Waldron, Slesnick, Brody, Turner og 

Peterson, 2001). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á einstaklingum með geðklofa og hafa nokkrar þeirra 

beint athyglinni að þeim sem hafa tekið þátt í meðferð þar sem blandað er saman 

tjáningu tilfinninga (e. expressed emotion)  og sálrænni menntun (Barrowlouch, 

Haddock, Tarrier, Lewis, Moring, O´brian, Schonfield og McCovern, 2001). Í einni 

rannsókn var blandað saman hvatningarviðtölum, hugrænni atferlismeðferð og 
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fjölskyldumeðferð fyrir einstaklinga með tvígreiningu það er geðklofa og 

vímuefnaneyslu. Meðferð þessi sýndi yfirburði fram yfir hefðbunda aðferð og allt að 12 

mánaða meðferðarheldni eftir að úrræði lauk. Að auki dró úr jákvæðum einkennum 

geðklofans og dögum fækkaði þar sem neitt var áfengis og annara vímuefna 

(Barrowclouch, Haddock, Tarrier, Lewis, Moring, O´brian, Schonfield og McCovern, 

2001). 

 Siqueland og félagar (2005) þróuðu blandað meðferðarform sem sameinar 

hugræna atferlismeðferð og  fjölskyldumeðferð fyrir ungmenni með kvíðaraskanir. Þeir 

báru það saman við hugræna atferlismeðferð eina og sér. Í þessari blönduðu aðferð var 

lögð áhersla á að draga úr stífum samskiptum, gera þau sveiganlegri, aðstoða foreldra 

við að auka sjálfstæði barna sinna, auka nánd og bæta fjölskyldusamheldnina. Unnið var 

með atferlisæfingar og auk þess var áhersla lögð á slökunaræfingar. Niðurstöður sýndu 

að báðar aðferðirnar drógu verulega úr kvíða- og þunglyndiseinkennum barnanna bæði 

að mati fagfólksins og ungmennanna sjálfra. Enginn marktækur munur var á milli 

aðferða og í ljósi þess henta báðar aðferðirnar í starfi með þessum markhópi (Siqueland, 

Rynn og Diamond, 2005). Það er ekki hægt að alhæfa  um langtíma árangur FFT því ekki 

liggja fyrir rannsóknir á því. Ekki hefur verið ráðlagt að nota aðferðina á heimavelli eins 

og MST aðferðina, en á síðustu árum hefur hún ekki eingöngu verið notuð á stofnunum 

heldur verið aðlöguð  fyrir fjölskyldur með fjölþættan vanda og  notuð í göngudeildum 

og á heimilum (Waldron, Slesnick, Brody, Turner og Peterson, 2001). 

2.6.5 Stuðlar 

Stuðlar er greiningar- og meðferðarstofnun þar sem fram fer greining, meðferð, 

eftirmeðferð og neyðarvistun barna á aldrinum 12-18 ára. Ungmenni sem vistuð eru á 

Stuðlum geta átt við afbrota-, hegðunar- og vímuefnavanda að etja. Meðferðartími er 

að jafnaði um átta vikur þar sem fyrir utan reglubundna dagskrá er unnið samkvæmt 

atferlismótandi stiga- og þrepakerfi. Unnið er samhliða með greiningu og meðferð en 

það síðarnefnda samanstendur af einstaklingsviðtölum, sálfræðiathugunum, 

fjölskylduviðtölum auk úrvinnslu úr félagslegu neti. Eftirfylgd getur varað í allt að sex 

mánuði eftir að meðferð lýkur og felst hún í stuðningi í athöfnum daglegs lífs án 

vímuefna í samstarfi við aðstandendur ungmennanna (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  
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2.6.6  Lækjarbakki 

Meðferðarheimilið að Lækjarbakka hefur sjö vistunarpláss ætluð ungmennum á 

aldrinum 14-18 ára. Lækjarbakki er framhaldsmeðferð eftir innlögn á Stuðlum og er 

einkum ætluð ungmennum sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda. Slíkur vandi getur 

stafað af sálfélagslegum vandkvæðum, ofbeldi, afbrotum, vímuefnaneyslu eða 

námserfiðleikum. Unnið er samkvæmt kenningum er byggja á leiðbeinandi 

fjölskyldumeðferð og er áhersla lögð á samvinnu á milli foreldra og/eða forsjáraðila 

ungmenna og starfsmanna meðferðarheimilis og Barnaverndar. Þá er foreldrum veittur 

stuðningur og fræðsla á meðan á meðferð stendur. Jafnframt er unnið með hugræna 

atferlismeðferð, atferlismótun auk ART. Umbunað er með árangurs- og þrepakerfi þar 

sem lögð er áhersla á að staðið sé við fyrirhuguð plön og ráðagerðir auk þess sem 

reglum meðferðarheimilis er fylgt. Vistunartími sem og meðferð er einstaklingsmiðuð og 

er í allt að sex mánuði en að henni lokinni er eftirmeðferð í þrjá mánuði 

(Barnaverndarstofa e.d.-d).  

2.6.7 Háholt 

Meðferðarheimilið hefur rými fyrir þrjú ungmenni á aldrinum 15-18 ára sem eiga við 

alvarlegan hegðunarvanda að stríða. Þau eiga það sameiginlegt að eiga við félagslegan 

vanda að stríða, glíma við erfiðleika í námi auk þess að hafa verið í afbrotum og/eða 

vímuefnum. Að auki koma þangað ungmenni til að taka út refsivist samkvæmt 

samkomulagi Barnaverndarstofu og Fangelsismálastofnunar auk þess sem vistun getur 

endað í vímuefnameðferð hjá SÁÁ eða öðrum sérhæfðum stofnunum. Að jafnaði er 

dvalartími sex mánuðir og fylgja vistmenn dagskrá um nám og aðrar athafnir en 

meðferð er þó ætíð einstaklingsmiðuð þar sem vandkvæði ungmenna geta verið af 

ýmsum toga. Beitt er þjálfun í ART auk þjálfunar í félagsvænum viðhorfum, félagsfærni, 

sjálfsstjórn, skólastarfi og ýmisskonar útivist (Barnaverndarstofa e.d.-e).  

2.6.8 Laugaland 

Meðferðarheimilið að Laugalandi hefur sjö rými fyrir ungmenni á aldrinum 13-18 ára 

með fjölþættan hegðunarvanda og hafa hin síðustu ár eða frá 1998 eingöngu stúlkur 

verið vistaðar þar. Meðferð þar er langtímameðferð sem byggir á þrepatengdri nálgun 

og gerður er vistsamningur til eins árs hverju sinni þar sem ungmenni, foreldrar og /eða 

forsjáraðilar, barnavernd og meðferðaraðilar komast að samkomulagi. Meðferðin miðar 
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að því að kenna ungmennum að axla ábyrgð á daglegum athöfnum og námi. Þeim ber 

þannig að að fylgja reglum heimilisins, sýna öðrum heimilismönnum tillit og virðingu 

gera áætlanir í samráði við starfsmenn og fylgja þeim (Barnaverndarstofa e.d.-f).  

2.6.9 MST Fjölkerfameðferðin 

MST er meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur með ungmenni á aldrinum 12-18 ára sem eiga 

við alvarleg og fjölþætt geð- og hegðunarvandkvæði að stríða. MST er fjölskyldu- og 

samfélagsmiðuð aðferð þar sem markmiðið er að efla hæfni, bjargráð sem og tengslanet 

foreldra. Úrræði þetta nýtir Barnaverndarstofa í samvinnu við barnaverndir sveitafélaga 

og er meginmarkmiðið að tekist sé á við vandann á heimavelli ungmennis og þar fer 

meðferðin fram. Ekki uppfylla allir þau skilyrði sem þarf til að komast í þetta úrræði. 

MST er byggt á gagnreyndri aðferð og hefur hlotið viðurkenningar sem slíkt 

(Barnaverndarstofa e.d.-g; Henggeler o.fl., 2009). MST býr yfir bæði fjölskyldumeðferð 

og CBT. Aðferðin hefur sýnt bættan og jákvæðan árangur hjá afbrotaungmennum hvað 

varðar fjölskyldusamheldni og átakalaus vinasambönd auk þess sem tími neyðar og 

nauðungavistunar minnkaði til muna (Henggeler, Melton og Smith, 1992). 

Í annarri rannsókn á afbrotaunglingum kom fram að MST er árangursríkara heldur 

en einstaklingsmeðferð þegar um er að ræða að bæta lykilatriði í andfélagslegri hegðun 

og draga úr aðlögunarerfiðleika einstaklings innan fjölskyldunnar. Eftirfylgd sem gerð var 

fjórum árum eftir að meðferð lauk, sýndi fram á að MST var virkara heldur en 

einstaklingsmeðferð í að hindra áframhaldandi afbrotahegðun (Borduin, Mann, Cone, 

Hengeler, Fucci Blaske og Williams, 1995). Littell og félagar (2009) framkvæmdu 

rannsókn sem gaf aðra mynd. Þeir fóru í gegnum rannsóknir á MST í Bandaríkjunum, 

Kanada og Noregi og fundu engan marktækan mun á milli MST og hefðbundinna 

meðferða. Þá var árangur misjafn og ólíkur á milli aðferða, þátttakendur voru of fáir til 

að geta dregið ályktanir um hvort MST gæfi betri árangur. Í Svíþjóð er meðferðin ekki 

talin áhrifarík við vímuefnavanda samanborið við aðrar meðferðir, en hún hefur bæði 

reynst vel og  áhrifarík við vinnu með andfélagslega hegðun ungmenna (Socialstyrelsen, 

2007). Sú eftirgreining (e. meta-analyses) sem gerð hefur verið á árangri MST bendir til 

þess að ekki sé tímabært að ákvarða hversu árangursrík aðferðin er samanborið við 

aðrar meðferðaleiðir. Jafnframt er bent á að rannsóknaryfirlit það sem byggt er á sé ekki 

reist á nægjanlega traustum grunni og því efasemdarraddir um að það sé hæft sem 
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gildismat á ávinningi MST þegar um alvarlegar hegðunarraskanir er að ræða (Ogden og 

Amlund Hagen, 2006). Þá hefur gagnrýni á MST meðal annars falist í því að þeir sem falli 

út úr úrræðinu teljist ekki með í árangursmælingum. Curtis, Borduin og Ronan (2004) 

telja vanta fleiri rannsóknir sem sérstaklega sýna hvernig MST vinnur í tengslum við 

ungmenni með vímuefnavanda þar sem aðferðin var upphaflega þróuð í sambandi við 

hegðunarvanda.  

2.6.10 SÁÁ 

Árið 1977 voru Samtök áhugamanna um áfengis-og vímuefnavanda (SÁÁ) stofnuð. Frá 

upphafi hafa samtökin rekið meðferðarheimili fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur og 

gundvallast hún á sjúkdómsdómshugtakinu, en það gengur út á að áfengis- og 

vímuefnafíkn sé krónískur sjúkdómur sem beri að meðhöndla sem slíkan. Veitt er 

afeitrun á sjúkrahúsinu Vogi. Þar er sjúklingum frá fyrsta degi innlagnar gert að taka þátt 

í fyrirlestrum, hópmeðferðum, einstaklingssamtölum auk AA/NA funda sem byggjast á 

svokölluðu 12 spora kerfi. SÁÁ rekur einnig tvö eftirmeðferðarheimili, annað að 

Staðarfelli í Dölum og hitt að Vík á Kjalarnesi. Heimili þau eru áframhaldandi meðferð að 

lokinni afeitrun á Vogi og dvelur fólk þar að jafnaði í 28 daga. Þar er unnið markvisst að 

því að fá sjúklinga til að öðlast innsæi í eigin sjúkdóm, þekkja einkenni hans og læra að 

lifa án áfengis- og vímugjafa einn dag í einu með þátttöku í 12 spora kerfinu. Þá er SÁÁ 

með göngudeildina Von í Efstaleiti í Reykjavík þar sem veitt eru viðtöl, dagmeðferðir auk 

þess sem ýmis konar námskeið eru í boði og má þar nefna fjölskyldu- og 

aðstandendanámskeið, batanámskeið og fræðslunámskeið fyrir atvinnurekendur (SÁÁ, 

2010). 

Árið 2000 var sérstök unglingameðferð sett á laggirnar á sjúkrahúsinu Vogi. 

Útbúin var sér svefnálma fyrir ungmennin, með samtals 11 sjúkrarúmum. Unglingarnir 

sem þar dvelja eru á aldrinum 14-19 ára. Við innlögn hefst greining á þörf sjúklings og út 

frá henni er meðferðaráætlun gerð. Ekki eru allir unglingar með augljósan fíknisjúkdóm, 

heldur getur verið um að ræða áhættuhegðun og þörf á þéttu aðhaldi utan 

meðferðarstofnunarinnar. Þeir sem greindir eru með fíknisjúkdóm eru að lokinni 

afeitrun boðin eftirmeðferð og fara drengir að Staðarfelli, þar sem eingöngu karlmenn 

eru vistaðir, en stúlkur fara á Vík þar sem kvenfólk auk karla á aldrinum 55 og eldri 

dvelja. Forsenda fyrir eftirmeðferðardvöl er samstarfsvilji, löngun og þörf unglings til að 
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breyta aðstæðum sínum og lífi án notkunar vímugjafa. Meðferð unglinga er 

einstaklingsmiðuð en þó eru ætíð í boði fyrirlestrar, hópastarf og einstaklingssamtöl. 

SÁÁ veitir eina sérhæfða afeitrunarúrræðið fyrir ungmenni hér á landi (SÁÁ; 2010, SÁÁ 

e.d.). 

Í skýrslu Velferðarsviðs Reykjavíkur frá 2013 var þjónusta við unga 

vímuefnaneytendur kortlögð. Það ár höfðu alls 1548 ungmenni yngri en 18 ára sótt 

meðferð hjá SÁÁ og 2032 á aldrinum 18-19 ára. Samtals eru þetta 3580 ungmenni á 

tímabilinu  1977-2012. Samkvæmt sömu skýrslu voru 106 einstaklingar innritaðir á Vog 

árið 1991, en árið 2001 voru þeir 294. Gera má ráð fyrir að sú fjölgun skýrist af því að 

ungmenni fara fyrr í meðferð eftir því sem þekking á úrræðinu eykst og það hafi náð 

hámarki um síðustu aldamót. Aftur á móti eins og tafla 1 gefur til kynna breytist fjöldi 

innlagna lítið á tímabilinu 2007-2012 (Óútgefin skýrsla, 2013; SÁÁ, 2010). 

Í óútgefinni samantekt Velferðarsviðs Reykjavíkur frá 2013 á tölfræði frá SÁÁ um 

umfang ungmenna 19 ára og yngri kemur fram að alls höfðu 1548 ungmenni yngri en 18 

ára sótt meðferð hjá SÁÁ og 2032 á aldrinum 18-19 ára. Samtals eru þetta 3580 

ungmenni á tímabilinu  1977-2012. Samkvæmt sömu samantekt voru 106 ungmenni 

innrituð á Vog árið 1991, en árið 2001, 294. Gera má ráð fyrir að sú fjölgun skýrist af því 

að ungmenni fara fyrr í meðferð eftir því sem þekking á úrræðinu eykst og það hafi náð 

hámarki um síðustu aldamót. Aftur á móti eins og tafla 1 gefur til kynna breytist fjöldi 

innlagna lítið á tímabilinu 2007-2012 (Erla Björg Sigurðardóttir, 2013; SÁÁ, 2010). 

Tafla 1   Fjöldi innlagna 13-19 ára á Vog 2007-2012 

Ár Innlagnir Einstaklingar 

2007 297 219 

2008 309 212 

2009 298 208 

2010 338 232 

2011 318 202 

2012 319 211 

Alls 1879 1284 

 

 

Tafla 2 sýnir meðalfjölda innlagna hjá einstaklingi á aldrinum 19 ára og yngri og 

endurspeglar endurkomur þessa aldurshóps. Eflaust liggja ýmsar ástæður fyrir því að 

flestar innritanir eru hjá yngsta aldurshópnum en leiða má líkum að því að því yngri sem 
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ungmennin eru eigi þau erfiðara með að tileinka sér meðferðina (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2013; SÁÁ, 2010). 

Tafla 2 Meðalfjöldi innlagna á Vog eftir aldri 2000-2010 

Aldur Fjöldi innlagna % 

14-16 ára 3,86 

17 ára 3,79 

18 ára 3,41 

19 ára 2,88 

Alls 3,45  

 

 Ástæða fyrir því að munur er á skráðum fjölda innlagna er að sumir einstaklingar sækja 

meðferð oftar en einu sinni. 

2.6.11 Vímulaus æska  

Árið 1986 voru stofnuð félagasamtökin Vímulaus æska og var meginhlutverk þeirra að 

sporna gegn vímuefnaneyslu barna og ungmenna. Vímulaus æska rekur Foreldrahús þar 

sem starfrækt er ráðgjafarstöð sem veitir ungmennum og foreldrum aðstoð og stuðning 

í baráttu gegn vímuefnavanda og er það starfrækt á landsvísu. Megintilgangur er að fá 

ungmenni til að hætta vímuefnaneyslu og benda starfsmenn Foreldrahúss á úrræði við 

hæfi. Starfsmenn Foreldrahúss veita einkasamtöl og hópmeðferðir auk þess sem unnið 

er markvisst forvarnastarf með námskeiðum, útgáfu fræðsluefnis auk annarrar ráðgjafar 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011). 

Stuðningshópar Foreldrahúss eru fyrir ungmenni sem átt hafa við vímuefnavanda að 

stríða og eru á aldrinum 15-20 ára. Hóparnir hittast vikulega og borða saman en þar á 

eftir eru málin rædd. Þess utan gefst kostur á einkasamtali við ráðgjafa auk þess sem 

símavakt er allan sólarhringinn. Þá hittast hóparnir um helgar. Stuðningi þessum við 

ungmennin er ætlað að stuðla að markvissri sjálfsuppbyggingu, forðast hindranir og 

veita aðhald í daglegu lífi og athöfnum (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011; Vímulaus 

æska e.d.). Stuðninghópar eru einnig í boði fyrir foreldra barna með vímuefnavanda. 

Boðið er upp á hópastarf og hittast foreldrahóparnir aðra hverja viku en einnig er 

starfræktur foreldrasími sem er opinn allan sólarhringinn. Fjölskylduráðgjöf er starfrækt 

í Foreldrahúsi og þar er boðið upp á einkaviðtöl, hópasamtöl þar sem fleirum úr 

fjölskyldunni gefst færi á ræða saman með aðstoð fagfólks sem eru sálfræðingar, 

vímuefnaráðgjafar og annað fagfólk. Áhersla í fjölskyldumeðferð er einstaklingsmiðuð 
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og er fyrst og fremst stuðningur vanlíðana og geðrænna erfiðleika sem hlotist geta af 

vímuefnanotkun fjölskyldumeðlims (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011).  

2.6.12 Þjónustumiðstöðvar Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 

Þjónustumiðstöðvar Velferðarsviðs Reykjavíkur veita almenna félagslega ráðgjöf 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991. Þær veita 

ungmennum og fjölskyldum þeirra ráðgjöf þegar um vímuefnavanda er að ræða auk 

þess að vísa á möguleg úrræði vegna vandans. Í vissum tilvikum kaupir þjónustumiðstöð 

þekkingu utan frá þegar faglega aðstoð skortir eða örðugt reynist að veita þá þjónustu  

sem þarf. Einnig er Velferðarsvið með þjónustusamninga við Vímulausa æsku og SÁÁ þar 

sem boðið er upp á viðtöl, hópastarf og námskeið og eru tilvísanir bæði formlegar og 

óformlegar (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2012). 

2.6.13 Gagnrýni á meðferðarúrræði fyrir ungmenni á Íslandi 

Í skýrslu starfshóps um stöðu í meðferðarmálum ungmenna kemur meðal annars fram 

að skortur á vímuefnadeild og sérhæfðri afeitrun á vegum yfirvalda, hafi orðið til þess að  

ungmenni dveljist lengur í neyðarvistun Stuðla í stað þess að vera í höndum 

heilbrigðisstarfsmanna. Brýn þörf sé á því að opnuð verði sérstök afeitrunardeild fyrir 

ungmenni undir handleiðslu og eftirliti heilbrigðisstarfsmanna. Þá er það nefnt að slíkt 

væri hægt að gera í samvinnu við BUGL. Ennfremur að mikil þörf sé á lokuðum 

vímuefnameðferðarúrræðum fyrir ungmenni sem ekki hafa vilja né getu til að stöðva 

eigin áhættuhegðun. Þá þarf að efla eftirfylgni fyrir ungmenni sem hafa fengið íhlutun 

við vímuefnavanda í formi víðtæks stuðnings. Að lokum verður að efla  skilvirkni í 

dómskerfinu í samvinnu við barnaverndaryfirvöld svo ungmenni upplifi jafnharðan 

afleiðingu brota sinna því slæmt er fyrir börn með áhættuhegðun að upplifa nánast 

engar afleiðingar við lögbrotum fyrr en seint og um síðir (Jón Sigurmundason, Sigurður 

Grétar Hólm Gunnarsson og Vilborg Grétarsdóttir, 2011). 

2.7 Skýrsla um heildstæða stefnu í áfengis- og vímuefnamálum 

Velferðaráðuneytið gaf út skýrslu síðla árs 2013 þar sem lögð var fram heildstæð stefna í 

áfengis- og vímuefnamálum fram til ársins 2020, en fyrsta aðgerðaráætlun verður unnin 

nú í ár. Stefna þessi tekur til lagaumhverfis, forvarna, meðferða og eftirfylgni þeirra auk 

annarra endurhæfingarúrræða. Starfshópurinn sem vann skýrsluna var skipaður af 
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velferðarráðherra og horfði meðal annars til Svíþjóðar og Noregs í þessum málefnum. Í 

þeim löndum hafa verið lagðar fram þingsályktunartillögur um heildstæða stefnu 

varðandi vímuefnaneyslu ungmenna, auk þess sem unnið var í samræmi við tilmæli 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). Sú stofnun bendir á árangursríkar aðferðir og 

meðferðarleiðir ásamt því hverjar þykja líklegastar til árangurs. Þær aðgerðir sem settar 

eru fram í íslensku skýrslunni eiga að byggjast á gagnreyndum aðferðum og skulu 

endurskoðaðar og endurmetnar árlega (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Velferðarráð Svíþjóðar gefur út stefnu og viðmiðunarreglur í málefnum 

vímuefnaneytenda og meðferðarmálum þar sem fagaðilum þessara málaflokka er 

uppálagt að fylgja þeim tilmælum (Socialstyrelsen, 2007). Litið er svo á að mikilvægt sé 

að veita víðtæk og fjölbreytt meðferðarúrræði, sem byggja á ólíkum aðferðum og 

hugmyndafræðilegum grunni. Þó skal ávallt hafa í öndvegi sérstakar þarfir og óskir 

einstaklinga, svo mögulegt sé að viðhalda gæðum þjónustunnar og að reglugerðum sé 

fylgt. Áríðandi er að vímuefnanotkun uppgötvist sem fyrst, ekki hvað síst hjá 

ungmennum. Í skýrslunni er nefnt að ungmennum nýtist hvorki né henti alltaf þau 

inngrip og meðferðarúrræði, sem þróuð hafa verið fyrir fullorðna (Socialstyrelsen, 

2007).  

Tilgangur þessara viðmiðunarreglna er að hvetja til notkunar á gagnreyndum 

aðferðum. Leiðbeiningum er beint til stefnumótandi aðila, sérfræðinga og annarra 

stjórnenda heilbrigðis-og félagsþjónustunnar. Velferðarráðið sænska gerir ráð fyrir að 

tillögurnar hafi áhrif á fjárveitingar innan þjónustunnar, þannig að tiltölulega fleiri 

úrræði sem veitt eru endurspegli vönduð og fagleg vinnubrögð (Socialstyrelsen, 2007). 

Gefið er út rit um málefni vímuefnaneytenda og tengdra aðila þar sem stefnu þessari 

fyrir árið 2014 er lýst. Tilgangur þess að birta stefnuna er að veita hagsmunaaðilum, 

með opnum og víðtækum hætti möguleika á að tjá sig, koma með ábendingar um 

úrbætur og meta stefnuna áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar um endanlegan 

faglegan ramma og framkvæmd þjónustuúrræðanna (Socialstyrelsen, 2007). 

Í kjölfar kynningar og útgáfu á stefnu þessari verður boðið upp á fjölda ráðstefna 

bæði fyrir stefnumótandi aðila og hagsmunaaðila. Þar verður vettvangur fyrir 

sveitafélög, ríki, hagsmunasamtök sjúklinga, einkareknar stofnanir og heimili til að hafa 

áhrif á stefnumótun, koma með tillögur að breytingum og setja fram athugasemdir við 
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einstaka þætti stefnunnar. Einnig gefst þeim kostur á að kynna og koma á framfæri eigin 

skipulagi og framtíðarsýn við þessar viðmiðunarreglur og stjórnunarhætti. Niðurstöður 

þeirra verða hafðar til grundvallar við endanlega ákvörðun og lokamat á stefnunni. 

Endanleg útgáfa verður birt árið 2015 (Socialstyrelsen, 2007). Stjórnvöld í Svíþjóð hafa 

þannig markvisst unnið að stefnumótun sem er byggð á gagnreyndum aðferðum og sem 

er í stöðugri þróun, um innlendar viðmiðunarreglur varðandi góða heilbrigðis- og 

félagsþjónustu, og jafnan rétt notenda til hennar. Unnið skal á skilvirkan og gagnsæjan 

hátt. Það á við um starfsmenn heilbrigðis- og félagsþjónustu, þar með talda 

stjórnmálamenn, æðstu stjórnendur stofnana auk rekstrar- og deildarstjóra. 

Viðmiðunarreglurnar geta legið til grundvallar við úthlutun fjármagns eða þegar breyta á 

starfsemi og stofnunum (Socialstyrelsen, 2007). 

Einnig hefur í Svíþjóð verið mótuð heildarstefna stjórnvalda um ávana- og fíkniefni. 

Stefnan miðar að því að auðvelda eftirlit ríkisins með misnotkun slíkra efna. Með 

reglugerð af þessu tagi er stuðlað að skilvirkari leiðum fyrir vímuefnaneytendur hvað 

varðar stuðning og umönnun og viðeigandi meðferð. Að auki er lögð áhersla á skráningu 

tölulegra upplýsinga. Markmið reglugerðanna er leiðbeinandi á landsvísu um forvarnir á 

ávana- og fíkniefnum, með það langtímamarkmið að minnka neyslu þeirra 

(Socialstyrelsen, 2007). 

2.8 Greiningaviðmið DSM og ICD 

Til að flokka og greina sjúkdóma eins og fíknisjúkdóma eru notuð alþjóðleg 

flokkunarkerfi það er International Classification of Diseases and Related Health 

problems 10th revision (ICD-10) og Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders fifth edition (DSM-5). Á Íslandi hafa bæði þessi kerfi verið notuð af 

viðurkenndum meðferðaraðilum.   

2.8.1  ICD-10 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, WHO) gefur út International 

Classification of Diseases (ICD) flokkunarkerfið og það nýtist við að greina og skrá 

sjúkdóma og heilsufarsvanda. Það hefur verið notað frá árinu 1900 en er endurmetið og 

uppfært reglulega og nú síðast með komu ICD-10. Flokkun er mikilvæg til að þekkja 
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einkenni sjúkdóma en auk þess til að fylgjast með upplýsingum bæði í faraldsfræðilegum 

sem og klínískum tilgangi hjá aðildarríkjum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO, e.d). 

2.8.2 DSM 5 

Bandaríska geðlæknafélagið (American Psychiatric Association, APA) gefur út handbók   

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) fyrir lækna og annað 

fagfólk sem notuð er við flokkun og greiningu geðsjúkdóma. Kerfi þetta var fyrst notað 

árið 1952 en hefur verið uppfært og endurskoðað og síðast í byrjun síðasta árs. 

Samkvæmt DSM-5 er gerður greinarmunur á vímuefnamisnotkun (e. substance abuse) 

og vímuefnafíkn (e. substance dependence) og er þá án eða með líkamlegri 

vanabindingu (American Psychiatric Association, 1994; American Psychiatric 

Association, 2013). 

2.9 Gagnreyndar aðferðir  

Þekking er grundvöllur vandaðra og árangursmiðaðra starfsaðferða og nauðsynleg 

fagfólki sem veitir íhlutun og meðferð skjólstæðingum til handa. Gagnreynd aðferð felur 

í sér þekkingu og haldgóða kunnáttu um hvað meðferðarúrræði innihalda og ekki hvað 

síst hvernig þau gagnast ólíkum einstaklingum. Öll þjónusta og meðferð á ávallt að 

byggja á bestu þekkingu hverju sinni. Þetta á einnig við um upplýsingar sem gefnar eru 

notendum meðferðarúrræða sem og aðstandendum þeirra (Statens offentliga 

utredningar, 2008). Gagnreynd þekking (e. evidence based knowledge) er löngu þekkt 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni en þar eru notaðar nýjustu sannreyndu aðferðirnar (e. 

evidence based medicin) í starfi. Forsendur við slíkt verklag snúa að reglugerðum er 

varða gagnreyndar aðferðir þar sem tekið er mið af niðurstöðum og samantekt frá öllum 

sjónarhornum, það er frá rannsóknum, sjúklingi sem og fagfólki sem vinnur á vettvangi 

(Shlonsky og Gibbs 2004; Straus o.fl. 2005; Thyer 2004). Þrátt fyrir að upphafleg 

skilgreining á gagnreyndum aðferðum sé upprunnin úr læknisfræði má auðveldlega 

yfirfæra það yfir í annars konar meðferðir á ólíkum vanda einstaklinga enda fjallar Erla 

Björg Sigurðardóttir (2010) um opinbera þjónustu þar sem gagnreyndum aðferðum við 

stefnumótun er beitt. 

Innan félagsráðgjafar hefur þróast verklag hin síðustu ár er tekur mið af 

reglugerðum gegnum tíðina, árangurstengdum niðurstöðum ásamt aukinni notkun á 

stöðluðum matslistum. Það verklag gerir ráð fyrir nákvæmari og betri tengingu á 
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rannsóknum annars vegar og vinnulagi hins vegar og samþættir þetta hvort tveggja. 

Með gagnreyndri þekkingu er stuðst við klíníska reynslu og rannsóknir á því sem ber 

árangur í íhlutun og meðferð. Með því að samþætta fræði og fag, er stuðlað að stöðugri 

og uppfærðri þekkingu starfsmanna er vinna að vímuefnamálum, og þekkingu þeirra 

haldið við (Reynolds, 2000; Thyer 2004). Með innleiðingu gagnreyndrar þekkingar í 

félagsþjónustu hefur komið í ljós að skortur á góðu skipulagi og venjum eru hindranir 

fyrir framgangi viðurkennds verklags. Breyttar starfsvenjur krefjast nýrra vinnubragða 

allra sem að málum koma sem og þekkingar og færni  til að nýta sér rannsóknir og 

þekkingu á gagnrýninn hátt og út frá faglegu sjónarhorni (Erla Björg Sigurðardóttir, 

2010). Gagnreynd þekking er talin nýtast þeim er starfa við stefnumótun, meðal annars 

við að taka bæði upplýstar ákvarðanir um þróun og framkvæmd meðferðarúrræða 

(Davies, 2004). Forystumenn og sérfræðingar opinberra stofnana  sækja stöðugt í sig 

veðrið með innleiðingu verklags byggðu á gagnreyndri þekkingu, þar sem hagsmunir 

almennings eru hafðir að leiðarljósi (Erla Björg Sigurðardóttir, 2010). 

Millistjórnendur eru ekki undanskildir kröfunni um að fylgjast vel með framförum og 

úrbótum á úrræðum og leiðum í meðferð ungmenna. Meðferðarferlið er í stöðugri 

þróun og á að miðast að því að ávallt sé stuðst við nýjustu rannsóknarniðurstöður og 

þekkingu. Stjórnendur þurfa að geta fylgt eftir straumhvörfum og þróun auk þess að 

geta miðlað úr nýjustu þekkingu og niðurstöðum rannsókna  til samstarfsfólks síns. Þá 

eru notendur þjónustu farnir í auknum mæli að kynna sér úrræði sem til boða standa og 

vilja aðgengilegar upplýsingar um  hin misjöfnu úrræði, innihald þeirra, gæði og árangur 

sem af þeim hlýst. Með árangri er átt við þá (einstaklinga eða hópa) sem veitt hefur 

verið íhlutun vegna vanda og hvernig þeir hafa náð betri stöðugleika og þekkingu á eigin 

vanda en einnig hvort meðferð hafi borið árangur eða haft  neikvæð áhrif. Swedish 

Standards Institute (SIS) skilgreinir gæði sem heildareiginleika veittrar þjónustu og 

áætlaðar væntingar og kröfur (Statens Offentliga Utredningar, 2008). 

Tengvald (2003) lýsir gagnreyndum aðferðum í starfi félagsráðgjafa sem leit að 

aðferðum þar sem árangur þeirra hefur verið rannsakaður. Á vettvangi getur þetta haft í 

för með sér þörf fyrir stöðuga uppfærslu á gögnum til að fylgjast með að bæði 

vinnulagið sé skilvirt og verið sé að nota gagnreynda þekkingu. Halda ber á lofti 

stöðugum upplýsingum um gagnreyndar aðferðir, nýjustu þekkingu á málefni og 
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rannsóknarniðurstöðum til að veita fagaðilum góðan grunn til að bæta viðleitni sína í 

starfi og þróun starfseminnar. Um þetta er skrifað í 10. siðareglu íslenskra félagsráðgjafa 

en þar segir: ,,Félagsráðgjafi stundar starf sitt með faglega heildarsýn að leiðarljósi og 

byggir á fræðilegum kenningum, niðurstöðum rannsókna og starfsreynslu í 

félagsráðgjöf. Félagsráðgjafi viðheldur þekkingu sinni og endurnýjar hana. Hann fylgist 

vel með nýjungum í starfi og uppfyllir þau skilyrði sem gerð eru til starfsins” 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

2.10 Meðferðarform 

Unglingsárin marka tímabil hraðrar þróunar á milli bernsku og fullorðinsára sem felur í 

sér flóknar félagslegar, líffræðilegar og sálfræðilegar breytingar. Víxlverkanir þessarra 

þátta hafa veruleg áhrif á þroska unglingsins. Á þessu lífskeiði á sér stað þroski 

taugakerfisins (e. neurodevelopment). Rannsóknir hafa gefið til kynna að mikil neysla 

áfengis á unglingsaldri hefur áhrif á vitræna starfsemi heilans til lengri tíma litið. Það á 

einnig við um mikla neyslu kannabis, en þau áhrif eru þó minni (Squeglia, Jacobus og 

Tapert, 2009). Unglingar þróa með sér fíknisjúkdóm og sýna mörg af sömu einkennum 

og fullorðnir, en þeir upplifa fráhvarfseinkenni ekki á eins dramatískan hátt. Einnig eru 

afleiðingar ekki þær sömu eins og hjá fullorðnum svo sem tap á vinnu þar sem 

fjárhagsleg afkoma er í húfi. Það getur því verið erfitt að komast í gegnum afneitun hjá 

unglingnum þar sem erfitt er að benda á einkenni fíknisjúkdóms og afleiðingar hans 

(Morrison, 1990; SÁÁ, 2010). 

2.10.1 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er mikilvæg í málefnum unglinga sem neyta vímuefna til að 

fyrirbyggja skaða neyslunnar almennt séð. Slík íhlutun er flókin vegna afneitunar og 

mikilvægt er að fræðsla sé þáttur í henni (Morrison, 1990; SÁÁ, 2010). Snemmtæk 

íhlutun getur að auki verið fyrirbyggjandi og sýnir reynslan að þar séu hvað mestir 

möguleikar til að koma í veg fyrir vímuefnaneyslu. Inngrip vegna vímuefnaneyslu hafa 

fyrst og fremst falist í fyrirbyggjandi vinnu þar sem unglingar eru hvattir til að ákveða 

fyrirfram að nota ekki vímuefni. Minna hefur farið fyrir inngripum með 

meðferðaráherslum fyrir þau sem byrjuð eru að nota vímugjafa. Yfirlit yfir hvaða 

íhlutunarúrræði standa til boða hér á landi hefur skort auk þess sem þekking á 

árangursríkum aðferðum er takmörkuð (Reykjavíkurborg, 2014; SÁÁ e.d.; 
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Velferðarráðuneytið e.d.). Snemmtæk íhlutun krefst þess að vandinn sé greindur 

snemma en líka að þekking sé fyrir hendi varðandi möguleg inngrip, þekkingu á 

meðferðarleiðum sem ráðlagðar eru í viðmiðunarreglum frá stjórnvöldum. Noregur, 

Svíþjóð og önnur Evrópusambandsríki auk Bandaríkjanna hafa öll gert rannsóknir á 

áhættu og forvörnum hjá ungmennum og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Módel 

þessi eru annars vegar fyrir ungmenni á fyrstu stigum vímuefnanotkunar og hins vegar 

þá sem eru komnir í þróaða vímuefnaneyslu. Með snemmtækri íhlutun er hægt að 

minnka líkurnar á að ungmenni þrói með sér alvarlega vímuefnafíkn og langvarandi 

vímuefnaneyslu og þá þarf að veita meðferðarúrræði sem byggja bæði á góðum 

kenningarlegum og viðurkenndum grunni og rannsóknum sem sýna fram á árangur, 

þannig sé þekkingin sem beitt er gagnreynd (Kristoffersen, Holth og Odgen, 2011). Því 

yngri sem unglingar eru þegar þeir hefja áfengisneyslu, því alvarlegri verða vandamálin 

til lengri tíma er litið (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg 

og Viðar Halldórsson, 1998). 

2.10.2 Meðferðir á stofnunum og heimilum 

Algengustu meðferðaleiðir fyrir ungmenni á stofnunum og heimilum hafa verið 

hvetjandi viðtöl, hugræn atferlismeðferð sem beinist gegn vímuefnaneyslunni, ásamt 

umhverfismeðferð (e. environmental treatment). Á sú tegund meðferðar einkum við ef 

úrræðið er byggt á fjölskyldukenningum en þær gera ráð fyrir þátttöku allra eða hluta af 

fjölskyldu ungmennis í meðferðinni (Socialstyrelsen, 2007). 

Umhverfismeðferð fylgir jafnan með í daglegum athöfnum á meðferðarstofnunum 

eins og í umgengni, tillitssemi og siðum (Kristoffersen, Holdt og Odgen, 2011). Beita þarf 

skipulögðum og uppbyggilegum aðferðum innan meðferðastofnana til að breytt hegðun 

og hugsanamynstur ungmenna geti átt sér stað, einnig til að bæta félagsfærni þess. Til 

þess þarf samstíga starfsfólk með þekkingu og kunnáttu í aðferðum sem gagnast. Þá er 

stuðningur mikilvægur samhliða vinnu sem snýr að uppbyggingu og sjálfstæði 

ungmenna ásamt nauðsynlegu eftirliti (Andreassen, 2003-a). Dishion og Dodge (2005) 

komust að þeirri niðurstöðu að ekki sé ætíð um neikvæð smitáhrif að ræða í hópastarfi 

með ungmennum. Það sé í mörg horn að líta og fleiri þættir sem vega þungt, eins og til 

dæmis færni ráðgjafa, alvarleiki vímuefnaneyslu auk þroskastöðu ungmennis (Dishion og 

Dodge, 2005). 
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2.10.3 Fjölskyldumeðferð 

Fjölskyldumeðferð byggir á að fjölskyldan taki virkan þátt og komi með einhverjum 

hætti að meðferð. Þessi nálgun er meira almenns eðlis og hefur meðferðin reynst 

gagnleg vegna annarra erfiðleika eins og andfélagslegrar hegðunar. Fjölskyldumeðferð 

er jafnan veitt þegar um ungmenni innan fjölskyldna er að ræða. Samkvæmt 

ábendingum skal heilbrigðis- og félagsþjónusta veita ungu fólki með vímuefnavanda 

fjölskyldumeðferð eins og Functional family treatment (FFF), Brief strategic family 

treatment (BSTF) eða Multidimensional family treatment (MDFT). Mikilvægt er þegar 

meðferð er valin að hún veiti haldgóðan og heildrænan stuðning við vímuefnavanda 

(Socialstyrelsen, 2007). 

2.10.4 Tólf spora meðferð 

Meðferð fyrir ungmenni sem byggir á 12 spora kerfi AA- samtakanna er í daglegu tali 

nefnd Minnesota meðferð. Aðferðin byggir á sjúkdómskenningunni, 12 spora kerfi AA- 

samtakanna, hópmeðferð, frásagnarmeðferð (e. narrative) auk hugrænnar 

atferlismeðferðar og fjölskyldumeðferðar. Markmiðið er að ungmenni lifi án vímuefna 

og öðlist með því betri lífsgæði. Árangur er talinn felast í þátttöku einstaklings í 12 

sporasamtökunum, um ókomna tíð. Aðferð þessa er hægt að nota jafnt á stofnunum 

sem og á göngudeild. Þverfagleg teymi vinna að meðferðinni það er læknar, 

hjúkrunarfólk, félagsráðgjafar, sálfræðingar og áfengisráðgjafar. Einstaklingsmiðuð 

meðferðaráætlun er unnin fyrir hvern sjúkling þar sem allir áðurnefndir fagaðilar koma 

og sjá um að henni sé framfylgt. Á stofnunum er algengasti meðferðartími fjórar vikur, 

en dagmeðferð stendur yfir í fimm til sex vikur. Eftirfylgni getur síðan staðið yfir í formi 

hópavinnu í tíu vikur eða lengur (Kristofersson, Holth og Ogden, 2011; SÁÁ. e.d.). 

Samkvæmt Kelly og félögum, (2010) geta AA og NA fundir (e. Alcoholics Anonymous og 

Narcotics Anonymous) veitt ungmennum félagslegan stuðning meðal jafningjahóps en á 

þessum árum fer áfengis- og vímuefnaneysla yfirleitt vaxandi. Fyrir þau ungmenni sem 

eru ákveðin í að hætta neyslu vímuefna og vilja taka þátt í 12 spora bata, þá er þetta 

hagkvæmt úrræði. Læknar hafa mælt með þátttöku ungmenna í 12 spora fundum að 

minnsta kosti einu sinni í viku, en það er gert vegna marktækt betri útkomu á bataferli 

þeirra (Kelly, Dow, Yererian og Kahler, 2010). Í umræðu um hvort æskilegt sé að 

ungmenni taki þátt og fari á 12 spora fundi með fullorðnum hefur einnig verið 
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rannsakað af Kelly og félögum (2011). Meðalaldur ungmenna í rannsókn þessari var 16,7 

ár. Almennt töldu ungmenni upplifa sig trygg og örugg á fundunum og hafði hvorki aldur 

né kyn þar áhrif á. Meirihluti þessara ungmenna töldu sig öruggari á AA fundum en á NA 

fundum. Möguleg ástæða þess telja rannsakendur þá að á NA fundum eru notendur 

ólöglegra vímuefna (Kelly, Dow, Yeterian og Mayers, 2011). 

 

2.10.5 Árangur meðferða á stofnunum 

Árangursrík stofnanameðferð einkennist af þjálfun ungmennis í félagsfærni, virkri 

þátttöku fjölskyldunnar, áherslu á nám og atvinnu, samfélagslegri þátttöku, umgengni 

við jafnaldra, og síðast en ekki síst fullnægjandi eftirfylgni (Andreassen, 2003-a). 

Gagnrýni á stofnanameðferð byggir helst á því að ungmenni er oftast aðskilið frá 

fjölskyldu og lítil eða engin þátttaka er af hennar hálfu. Auk þess sem dræm eða engin 

eftirfylgni er að meðferð lokinni. Þá hafa rannsakendur bent á hugsanleg neikvæð áhrif, 

smitáhrif, sem ungmenni með vímuefnavanda geta haft hvort á annað (Plant og 

Panzarelle, 2009).  

Andreassen (2003-a) bendir á þrjá mismunandi áhersluþætti sem hann telur að þurfi 

að vera til staðar á heimilum og stofnunum sem veita ungmennum meðferð við 

hegðunarvanda, þeir þættir eru: 

a) Starfsfólk þarf að hafa hæfni til að geta tekist á við árásargirni, ofbeldi auk 

þess að stuðla að jafnvægi í meðferð. 

b) Starfsfólk þarf kunnáttu til að stuðla að samstöðu og einingu milli ungmenna 

og stuðla þannig að sameiginlegum jákvæðum árangri meðferðar í stað 

neikvæðri samskipta ungmenna á milli. 

c) Jákvæðar atferlisbreytingar þurfa að vera viðvarandi þannig að ungmenni hafi 

sannarlega tileinkað sér þær að meðferð lokinni og þær nýtist eftir 

heimkomuna og í daglegu lífi (Andreasson, 2003-a). 

Í bandarískri rannsókn þar sem 400 ungmenni tóku þáttt í hópmeðferð hjá ,,The 

Cannabis Youth Treatment“ sýndu niðurstöður að fyrir þau ungmenni sem áttu við 

alvarlegan hegðunarvanda að stríða, nýttist hópmeðferð betur þar sem vandamálin voru 
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einfaldari og afmarkaðri (Dennis, Godley, Diamond, Tims, Babor, Donaldsson, o.fl. 

2004). Vímuefnavanda ungmenna geta fylgt andlegir, geðrænir og félagslegir erfiðleikar, 

og því mikilvægt að greining eigi sér stað. Fylgni andlegra erfiðleika er há hjá 

ungmennum eins og fullorðnum einstaklingum og íhlutun samhliða vímuefnameðferð 

þarf að eiga sér stað (Socialstyrelsen, 2014). 

Bergman og félagar (2013) gerðu langtímarannsókn á því hvað getur áunnist hjá 

ungum vímuefnaneytendum sem tileinka sér 12 spora kerfið en hafa tvígreiningu. Þeir 

fylgdu 296 ungmennum á aldrinum 18-24 ára á árunum 2006-2008. Allir voru innlagðir á 

sjúkrastofnun, tóku þátt í 12 spora fundum (AA og NA), höfðu trúnaðarmann (e. 

sponsor), unnu sporavinnu skriflega og tóku félagslegan þátt með öðrum í samtökunum. 

Rannsakendur sögðust verða þess varir að þeir sem höfðu tvígreiningu voru 

áhugasamari um að breyta vímuefnaneyslu sinni, þeir fengu verri fráhvörf af neyslunni 

sem rekja mátti til hliðargreiningarinnar. Algengustu hliðargreiningar með vímuefnafíkn 

eru þunglyndi og kvíðaraskanir. Tvær helstu ástæður sem taldar eru geta hindrað 

einstaklinga með tvígreiningu til þátttöku á 12 spora fundum, þar sem fjallað er um 

vímuefnavanda er í fyrsta lagi að þeim gæti reynst erfitt að mæta og tengjast öðrum á 

fundunum. Dæmi eru um það að þunglyndum einstaklingi gæti reynst örðugt að sjá 

jákvæðan tilgang fundanna, og átt í erfiðleikum með félagslegan þátt þeirra. Í öðru lagi 

að takmarkaður skilningur geti verið á tvígreiningu og einkennum sem þeim geta fylgt, 

hjá öðrum en fagfólki, bæði hvað varðar nauðsynlega lyfjagjöf sem og skýringar vegna 

mikils kvíða og þunglyndis. Þetta getur leitt til ásakana um að viðkomandi sé ekki að 

tileinka sér innihald 12 sporanna og komið í veg fyrir að þeir sem glíma við tvígreiningu 

treysti samferðafólki sínu. Niðurstöður sýndu að enginn marktækur munur var á þeim 

sem höfðu tvígreiningu og þeim sem höfðu einungis greiningu vímuefnafíknar. Báðir 

þessir hópar fengu sama ávinning af því að mæta á 12 spora fundi og vera þátttakendur 

í þeirri dagskrá (Bergman, Greene, Hoeppner, Slaymaker og Kelly, 2013). 

Í 12 spora meðferð felst meðal annars áhersla á hugleiðslu og/eða trúarlega 

ástundun. Lítið er vitað um hvaða áhrif þessi andlega iðkun hefur á ungmenni í 12 spora 

meðferð né árangur af því. Rannsókn Kelly og félaga (2011) skoðaði hvort tengsl væru á 

milli árangurs hjá trúuðum ungmennum annars vegar og  öðrum ungmennum í 12 spora 

meðferð hins vegar. Leitað var eftir hvort trúarleg tengsl reyndust gagnleg og hvort 
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skýringa væri að leita í aukinni þátttöku þeirra í 12-spora dagskrá. Þátttakendur voru 

195 talsins af báðum kynjum á aldrinum 14-18 ára og voru valin úr hópi ungmenna sem 

höfðu verið dæmd í meðferðarúrræði með búsetu í sérstökum búsetukjarna. 

Niðurstöður sýndu að betri lífsgæði fengust hjá þeim sem iðkuðu trú og þeir álitu hana 

styrkja sig í 12 sporavinnu. Þetta þýddi ekki eingöngu betri árangur heldur minnkaði 

sjálfhverfa þeirra og sjálfsdýrkun en almenn velgengni jókst. Máttur trúar og aukin 

sporavinna virðist því hjálpa til við fráhvörf auk þess að fíkn minnkar og löngun 

ungmenna í vímuefni (Kelly, Pagano, Stout og Johnson, 2011). Gagnrýni hefur helst 

einkennst af því að 12 spora dagskrá sýni ekki betri árangur en önnur meðferðarúrræði 

(Melberg, Lauritzen og Ravndal, 2003). 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum sem notaðar 

voru í rannsókninni, undirbúningi, þátttakendum, siðferðilegum álitamálum, gagnaöflun 

og skráningu og úrvinnslu gagna. Persónuvernd var tilkynnt um rannsókn þessa en hún 

var ekki leyfisskyld (sjá viðauka 1). 

3.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga er starfa sem stjórnendur stofnana sem koma að 

vímuefnameðferð ungmenna hér á landi. Viðtölin voru tekin í október 2014 og skrifuðu 

allir þátttakendur undir upplýst samþykki (sjá viðauka 2) áður en viðtöl hófust. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var eigindlegt en sú aðferð er hentug til að afla upplýsinga um reynslu 

og viðhorf fólks (Bell, 2010). Tilgangurinn er þá ekki að styðja eða hafna tilgátu sem sett 

hefur verið fram í upphafi (Creswell, 2003). Þegar gagna og upplýsinga er aflað þá eru 

notaðar til þess nokkrar leiðir eins og þátttökuathuganir, rýnihóparannsóknir, 

vettvangsathuganir, skoðun skjala og viðtöl. Algengasta aðferðin við öflun upplýsinga er 

í formi viðtala og þykir sú aðferð henta vel hér. Þá þótti eigindleg aðferð vera best til 

þess fallin til að fá fram sjónarhorn og lýsingu stjórnenda sem standa að meðferðum 

ungmenna með einhverjum hætti, og heyra um hugmyndafræði þá er liggur að baki 

vímuefnaúrræðum fyrir ungmenni. Í eigindlegri aðferðafræði tekur rannsakandi hið 

talaða orð og breytir yfir í ritaðan texta sem síðan er notaður í gagnaúrvinnslu. 

Eigindlegar aðferðir byggja á upplýsingum um reynslu og eru úrtök iðulega fámenn.  

Með aðferð þessari gefst kostur á að skoða rannsóknarefnið djúpt ofan í kjölinn og fá 

þannig fram fjölbreytileg sjónarhorn viðmælenda. (Helga Jónsdóttir, 2003; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Veikleikar þessarar rannsóknaraðferðar eru helst þeir, að byggt er á 

upplýsingum frá fáum þátttakendum og því ekki unnt að yfirfæra niðurstöður yfir á 

þýðið. Aðferðin er sveigjanleg og fer ekki eftir skýrum reglum, sem einnig getur talist til 

veikleika (Bogdan og Biklen, 1997). Aðleiðsla er sú ályktunaraðferð sem notuð er þegar 

leitast er við að alhæfa út frá reynslu. Sú niðurstaða verður ekki örugg, heldur einungis 

líkleg í meira eða minna lagi, og er það vegna forsenda hennar (Erlendur Jónson, 2003). 



58 

 Markmiðsúrtak (e. purposive sample) var notað til þess að velja viðmælendur. 

Slíkt úrtak er notað í aðstæðum þar sem úrtakið þarf að hæfa markmiði rannsóknar og 

viðmælendur eru valdir sem hæfa því markmiði. Með notkun markmiðsúrtaks gefst 

einnig færi á að athuga nánar ákveðna þætti í rannsókninni sem eru áhugaverðir 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003; Silverman, 2008). 

3.3 Undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknar hófst í maí 2014. Hann fólst meðal annars í því að velja 

viðfangsefni og viðmælendur sem hentuðu því efni. Mikilvægt undirstöðuatriði í hverri 

rannsókn er að velja rétt úrtak og að það hæfi viðfangsefni rannsóknarinnar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í eigindlegri rannsóknaraðferð er rannsakandi 

sjálfur verkfærið og því áríðandi að hann geri sér grein fyrir áhrifum þeim sem hann 

getur haft á rannsóknina, bæði með skoðunum sínum og viðhorfum. Hann þarf að túlka 

og skilja gögnin þar sem viðmælendur hans lýsa því hvernig þeir upplifa og skynja 

aðstæður sínar. Þetta krefst þess að rannsakandi leggi hvorki mat á viðmælendur né 

viðfangsefnið fyrirfram og skoði það með opnu hugafari (Esterberg, 2002). 

Rannsakandi bjó sig undir viðtöl við þátttakendur með því að útbúa viðtalsvísi (sjá 

viðauka 3) þar sem rannsóknarspurningarnar voru hafðar að leiðarljósi. Til viðbótar 

þessu var útbúið upplýst samþykki þar sem bæði þátttakendur og rannsakandi undirrita 

í upphafi viðtals. 

3.4 Þátttakendur  

Í rannsókn þessari var ákveðið að taka viðtöl við sex fagaðila sem öllum er það 

sammerkt að vera stjórnendur stofnana á höfuðborgarsvæðinu sem koma að 

vímuefnavanda ungmenna í Reykjavík, með einum eða öðrum hætti. Eingöngu var rætt 

við fjóra fagaðila af sex þar sem tveir svöruðu ekki ósk rannsakanda um viðtal. Rætt var 

við einn karlmann og þrjár konur, öll voru þau langskólagengin og með tíu ára reynslu í 

starfi þessa málaflokks eða lengur. Haft var samband við viðmælendur með tölvupósti 

(sjá viðauka 4) og óskað eftir viðtali. Viðtökur þeirra voru með afbrigðum góðar, þeir 

svöruðu allir símleiðis degi síðar og lögðu, sig allir fram við að veita viðtalið hið fyrsta og 

hliðruðu til í starfi sínu til þessa. Viðtöl fóru fram á vinnustað þeirra í október 2014, voru 

hljóðrituð og tók hvert viðtal um fjörtíu mínútur. Til að virða nafnleynd og trúnað við 
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þátttakendur eru stofnanir þær sem þeir vinna hjá ekki nefndar auk þess sem þeim voru 

gefin eftirfarandi gervinöfn, Arnar, Edda, Sóley og Þóra. 

3.5 Siðfræðileg álitamál  

Samkvæmt Berg (2001) skal hver rannsakandi gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 

að upplýsingar falli ekki í rangar hendur né verði gerðar opinberar (Berg, 2001). Þá skal 

rannsakandi ætíð hafa hagsmuni þátttakenda í fyrirrúmi og sjá til að þeir hljóti ei skaða 

af þátttöku sinni (Esterberg, 2002). Reglum Persónuverndar, samkvæmt lögum nr. 77/ 

2000, var fylgt og rannsóknin tilkynnt til hennar. Viðmælendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku, þar sem tekið var fram að rannsakandi myndi gæta trúnaðar og 

nafnleyndar við meðferð upplýsinganna, og að ekki yrði hægt að rekja þær til 

þátttakenda. Hljóðritanir yrðu afritaðar orð fyrir orð, og öllum gögnum eytt eigi síðar en 

janúar 2015. Að lokum voru viðmælendur upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem væri. Sigurður Kristinsson (2003) bendir á við vinnslu 

rannsóknargagna, að ekki komi fram upplýsingar sem geri þátttakendur þekkjanlega. 

Einnig telur hann nauðsynlegt að hafa í huga við upphaf rannsóknar hvað eigi að upplýsa 

fólk mikið um rannsóknina. Mikilvægt sé að fólk viti um hvað hún snýst, en það sé ekki 

rétt að gefa of mikið uppi. Með hliðsjón af þessu er þess gætt að staðgreina ekki 

stofnanir, heldur er aðeins rætt um þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Sigurður 

Kristjánsson (2003) leggur áherslu á fjórar höfuðreglur í siðfræði vísindarannsókna, en 

þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, réttlætisreglan og velgjörðarreglan. 

Sjálfræðisreglan segir til um að bera skuli fulla virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði 

hans. Samkvæmt skaðleysisreglunni ber að forðast að valda viðmælendum 

ónauðsynlega áhættu eða skaða. Með því að kynna og síðar undirrita samþykki hefur 

þessari reglu verið sinnt. Þess utan eru gögnin ópersónugreinanleg og við öflun þeirra 

leitast við að íþyngja ekki þátttakendum. Réttlætisreglan felur í sér að hver einstaklingur 

skuli fá það sem honum ber og að sanngirni sé í dreifingu gæða og byrða. 

Velgjörðarreglan felur í sér þá skyldu að velja leiðir sem fórna sem minnstu og láta gott 

af sér leiða. Rannsakandi hafði þessar fjórar höfuðreglur í huga við framkvæmd 

verkefnisins. 

Hér á landi hefur það lítið verið kannað hvort notaðar séu gagnreyndar aðferðir í 

meðferðarúrræðum fyrir ungmenni í vímuefnavanda. Þó hafa einstök úrræði verið 
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skoðuð og jafnvel borin saman. Þessi rannsókn varpar ljósi á hugmyndafræði sem liggur 

til grundvallar þeim úrræðum sem eru í boði hér á landi og gefur mikilvægar upplýsingar 

um það hvort gagnreyndar aðferðir komi við sögu. Með því að kanna reynslu og upplifun 

lykilaðila sem þekkja vel til stöðu mála og þarfa þessa aldurshóps fást niðurstöður sem 

unnt er að nýta í umræðu, frekari rannsóknum, stefnumótun og þróun verklags sem 

byggir á bestu þekkingu hverju sinni. Einnig er mikilvægt að staldra við og taka saman 

upplýsingar um þau meðferðarúrræði sem til eru í dag. Nauðsynlegt er að ræða hvort 

úrræði skorti, fyrir þá hverja helst, skoða ástæður að baki og læra af reynslunni. Hagnýta 

má þær upplýsingar sem rannsóknin gefur til þess að skoða heildarmyndina og stuðla að 

auknum skilningi og samhæfingu á reynslu og þekkingu þeirra sem best þekkja málefni 

ungmenna í vímuefnaneyslu. Í því sambandi er mikilvægt að nýta einnig reynslu ungra 

vímuefnaneytenda sem sjálfir hafa notið mismunandi meðferðarúrræða á síðustu árum. 

Tryggja þarf að rödd þeirra heyrist þegar stefnumótun og skipulag þjónustu er til 

umræðu. Mikilvægt er að auka skilning stofnana á margbreytileika þeirra ungmenna 

sem eiga við vímuefnavanda að etja því ein leið mætir ekki þörfum allra. 

3.6 Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst í maí 2014 og lauk í nóvember sama ár. Í upphafi rannsóknarinnar var 

ákveðið að taka viðtöl við sex einstaklinga, en aðeins fjórir samþykktu þátttöku. Í 

gagnaöflun er notkun viðtala talin öflugasta leiðin til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Hálfopin viðtöl (e. semi-structured) voru tekin við viðmælendur og þannig var unnt 

að safna lýsandi gögnum. Með því að nota hálfopin viðtöl er búið að ákveða fyrirfram 

umræðuefnið en ekki innihald samræðnanna. Með aðferð þessari er reynt að skilja 

reynsluheim viðmælanda og hans upplifun á málefninu. Lagt var upp með viðtalsvísi 

með opnum spurningum og að auki voru fengnar bakgrunnsupplýsingar eins og 

starfsaldur, menntun, þekking og reynsla af ungmennum í vímuefnavanda.  

Viðtalsramma er þó sjaldnast fylgt alveg heldur skapast umræður í kringum málefni þau 

sem hann vísar í. Rannsakandi þarf að hlusta vel og byggist gott viðtal á leikni 

rannsakanda til að fylgja viðmælanda inn á þær slóðir sem hann velur.  Gott samspil þarf 

að eiga sér stað og viðmælandi þarf að fá rými til að tjá sig tilfinningalega. Viðtölin tóku 

allt frá fjörtíu mínútum upp í eina og hálfa klukkustund. Það er þó ætíð í höndum 
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rannsakanda að ákvarða efnistök og efnisatriði í viðtalinu sjálfu en með skýrt 

afmörkuðum viðtalsvísi er greining gagnanna aðgengilegri (Esterberg, 2002; Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

3.7 Skráning og úrvinnsla 

Viðmælendur veittu rannsakanda leyfi til að hljóðrita viðtölin á stafrænt upptökutæki, er 

það gert til að tryggja áreiðanleika viðtala. Þau voru síðan afrituð frá orði til orðs, og þar 

á eftir tók við úrvinnsla og greining gagna. Þá voru gögnin greind með opinni kóðun (e. 

open coding) auk þess sem þau voru marglesin til að flokka upplýsingar í meginþemu. 

Með þeirri aðferð kom fram áhersla á atriði sem ekki eða lítið var gert ráð fyrir í 

viðtalsvísinum. Þá var farið yfir gögnin með fókuskóðun (e. focused coding) þá leitað að 

efni er heyrir undir þá þemaflokka sem valdir höfðu verið (Esterberg, 2002).  
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4 Niðurstöður 

Í kafla þessum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Unnið var 

með þrjú þemu sem fram komu í niðurstöðu rannsóknar, hugmyndafræði, gagnreyndar 

aðferðir og úrræði. Þemum urðu til út frá greiningu gagnanna og notast verður við 

beinar sem óbeinar tilvitnanir og með því greint frá viðhorfum og upplifun stjórnenda 

stofnana í Reykjavík sem koma að vímuefnameðferð ungmenna.  

4.1 Hugmyndafræði 

Gerð verður grein fyrir því hvaða sýn stjórnendur sem standa fyrir ýmsum 

meðferðarformum hafa á vanda ungra vímuefnaneytenda. 

4.1.1 Sýn á vandann 

Þrír viðmælendur af fjórum voru sammála um að þörf væri á sérhæfðri meðferð fyrir 

unga vímuefnaneytendur þar sem áhersla væri fyrst og fremst á vímuefnaþáttinn. Arnar 

lýsir viðhorfi sínu á þann veg: 

... Þetta eru einstaklingar með fjölþættan vanda og vímuefnavandinn er 

yfirleitt bara eitt vandamál sem verið er að ávarpa í meðferðinni. Í öðru lagi 

er mikilvægt að átta sig á því, að þetta eru börn sem eru ennþá að taka út 

sinn þroska, þannig að það er ekki hægt að fjalla um þau í einhverri einni 

categoríu. 

Þóra taldi að sérhæfa þyrfti vímuefnameðferð sér í lagi afeitrun en hún segir: 

... Þá er ég að meina að þegar unglingar eru virkilega komnir í neyslu, þá 

eru þau að takast á við fíkn, þau eru að takast á við fráhvörf og þau eru að 

takast á við alveg það sama og fullorðið fólk, hinsvegar þurfa þau öðruvísi 

meðferð, þau þurfa meðferð sem er meiri, sem eru með aðeins minni reglur 

og meiri leikur og meira sniðið að þeirra þörfum, sérhæfða 

vímuefnameðferð, það er ekki nóg að flokka þetta bara undir 

hegðunarvanda. 
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Viðmælendum er það öllum sammerkt að vera hugleikið starf sitt með ungmennum í 

vímuefnavanda en þó koma fram misjafnar áherslur hjá þeim varðandi hvað henti í 

þessum málaflokki. Arnar var sá eini af viðmælendum sem óskaði ekki eftir sértækri 

vímuefnameðferð en hann greindi svo frá ,,að vímuefnavandinn væri alltaf samhangandi 

með öðrum úrlausnum sem þyrfti að vinna með barninu og finna mætti eitt til tvö dæmi 

þar sem fíknin sé svo mikil að hún taki yfir allt annað, verði yfirþyrmandi og allt annað sé 

aukaatriði, en þetta séu undantekningar”. 

... menn tala oft um einhverja sértæka vímuefnameðferð, en sko það er 

ekki til, eitthvað sem heitir sértæk vímuefnameðferð fyrir þennan aldurshóp, 

ég hef stundum spurt menn að benda mér á einhverja stofnun í heiminum, 

sem býður upp á sértæka vímuefnameðferð fyrir börn og þá verður 

mönnum fótaskortur á tungunni. 

 Sóley nefndi að fyrir ungmenni í vímuefnavanda sem sent er í meðferð út á land, er 

tekið úr bænum og ekið með það upp í sveit. Það lendir svo í bullandi fráhvörfum og 

getur engan veginn verið, er eirðarlaust, svefnvana, pirrað og viðskotaillt. Það gefst svo 

algjörlega uppá sveitadvölinni, stelur bíl og tryllir í bæinn þar sem það er tekið af 

löggunni og þá byrjar sá darraðardans. Þar fær ungmennið ennþá meiri styrkingu á að 

það sé vonlaust. Hún bætir við: 

... það sem hefur ekki tekist nógu vel, það er að, það að vímuefnavandi 

unglinga er ekki tekinn nógu alvarlega, sem bara sértækur vandi sko, 

sumum, og ef það er gert þá eru þau sem sagt send í meðferð við fíknivanda 

sem að hefur ekki gefist nógu vel, þannig að ég held að það sé ekki, það 

gengur ekkert rosalega vel. 

Allir viðmælendur nefna að erfitt geti verið að stöðva ungmenni í neyslunni og þá 

þurfi að vera hægt að bremsa þau með einum eða öðrum hætti. Ungmenni sem talin 

eru hættuleg sjálfum sér og öðrum þyrftu stað þar sem hægt væri að halda þeim inni í 

einhvern ákveðinn tíma. Sóley sagði að það vantaði algjörlega úrræði á borð við deild 33 

A á Landspítala Háskólasjúkrahúsi en þar er hægt að vista fullorðinn einstakling án 

samþykkis hans í 48 tíma. BUGL tekur ekki við börnum sem eru undir áhrifum vímugjafa 
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og eru í neyslu, þrátt fyrir að vera með vímuefnasjúkdóm samhliða öðrum geðrænum 

vandkvæðum: 

... Ég meina ef það þarf að taka viðkomandi úr umferð, hann er bara 

stjórnlaus í neyslu, þá er bara inniliggjandi þú veist, afvötnun sem dugir og 

allt það. 

Samkvæmt viðmælendum er þörf á inniliggjandi afeitrun með starfsfólki með 

sérþekkingu og eins og Edda segir 

... við getum lokað langt leidda fíkla 18 ára og eldri inni á lokuðum deildum 

til að koma heilsu þeirra í lag en við ætlum ekki börnum hið sama, getum 

ekki boðið þeim það sama. //með fárveik ungmenni sem hafa tekið eitthvað 

sem þau vita ekki einu sinni hvað er og annað slíkt sko, bara við þurfum 

meira öryggi 

Viðmælendur voru á einu máli um að ungmenni þyrftu sértæka nálgun og meðferð út 

frá aldri þeirra og þroska. Þá töldu þeir þörf á að aðlaga meðferðarinnihald með tilliti til 

lífsskeiðs ungmennis og eftir því hversu meðferðartæk þau eru. Edda taldi mikilvægt að 

leggja áherslu á heildarsýn og finna þannig úrræði við hæfi en hún segir:  

... Það er ekki bara hægt að setja upp eitt kerfi og allir fara þar í gegn, alveg 

eins, það verður að fara eftir hérna, af því að við í félagsráðgjöfinni leggjum 

mikla áherslu á að skoða heildarsýn, já og við gerum það með börn og 

unglinga, reynum að setja inn úrræði við hæfi. 

Meðferðarformið, sagði Arnar, þyrfti að ákvarðast að þörfum þess barns 

sem á í hlut, ... með tilliti til hvers eðlis vandinn væri, auk þess sem brýnt 

væri að átta sig á því að barnið er einstaklingur sem er alltaf að þroskast, 

þannig að það sem henti því í dag, henti kannski ekki á morgun og þannig 

getur eitt úrræði virkað í dag og annað úrræði á einhverjum öðrum. Þess 

vegna þarf sko að eiga sér stað þessi sífellda yfirvegun og mat á því hvað er 

barninu fyrir bestu. 
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Gera má ráð fyrir að ungmenni nái ekki ætíð að reisa sig við og ganga beinu brautina í 

fyrstu tilraun heldur þurfi að fá nokkur bakslög áður en betur gengur. Sóley taldi það 

raunhæft að gera ráð fyrir því að þau muni falla, en þá þurfi einmitt að búa svo í haginn 

að hægt sé að grípa þau þar sem þau séu stödd: 

... það þarf að hafa samfellu, í staðinn fyrir,  þú veist, þá fer allt í panik svo 

er aftur sótt um eitthvað og þá er þessi bið, allt í upplausn og allt. Þessi bið, 

foreldrarnir alltaf að bíða og hvað gerist í biðinni? 

Arnar segir:  

... börnin eru að fara í hverja meðferðina á fætur annarri, aftur og aftur og 

aftur,og þau eru alltaf að koma út og bíða ósigur þannig að þau missa trúna 

á sjálfan sig og það er atriði sem ég er mjög upptekinn af. 

4.1.2 Hugmyndafræði 12 spora meðferðar 

Hugmyndafræði 12 sporanna og meðferðir sem byggja á þeirri dagskrá hafa verið taldar 

árangursríkar við íhlutun á vímuefnavanda fullorðinna. En hvaða sýn hafa viðmælendur 

á þeirri íhlutun hjá ungmennum? Hvað varðar hugmyndafræðina á bak við 12 spora 

kerfið sem meðferð fyrir ungmenni töldu allir viðmælendur að sú meðferð ein og sér 

hæfði ekki ungmennum því þau eru misjafnlega langt komin í vímuefnaneyslu. Arnar 

segir:  

... Reynsla okkar og annarra þjóða er sú, enda þótt 12 spora meðferðin sé 

klárlega árangursrík fyrir fullorðið fólk, þá hefur hún verulega annmarka 

gagnvart börnum, og það sjúkdómshugtak sem unnið er með í 12 spora 

kerfinu, hefur alls ekki reynst heppilegt fyrir þennan aldurshóp.  

Þóra taldi að ungmenni undir 18 ára aldri ættu ekki heima á AA fundum og ef þessi 

ungmenni ættu að mæta á slíka fundi þá eiga þau að vera á sér fundum þar sem einhver 

er í forsvari. Þóra bætti við:  

… þetta er bara staður þar sem að kemur inn allskonar fólk, fólk með 

allskonar vandamál og þau eru bara oft að notfæra sér.” 
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Edda sagði einnig: … að 12 spora kerfið væri notað í bland við aðrar 

aðferðir og það megi ekki heldur gleyma að sporin nýtast mörgum vel. 

Arnar  heldur áfram og segir:  

... það er ekki hægt að greina þau sem alkóhólista á þessum árum eða með 

fíknisjúkdóm, nema í afskaplega fáum tilfellum, algjörri undantekningu. 

Vímuefnaneyslan er í langflestum tilfellum, getur verið dagleg yfir visst 

tímabil, en yfirleitt og almennt þá er hægt að segja það að þessi ungmenni, 

þau séu svona, það sem við stundum köllum svona honeymoon samband við 

vímugjafa. Þau eru að stíga sín fyrstu spor í neyslunni, yfirleitt sjá þau ekkert 

nema jákvætt við neysluna. Þau eru ólík hinum fullorðnu sem eru farnir að 

upplifa allslags hörmungar, skaðlegar afleiðingar af neyslunni, búnir að missa 

frá sér fjölskyldu og húsnæði og fleira. Þessi börn eru yfirleitt langt frá því að 

vera á þessum stað, þau hafa ekki orðið fyrir svona félagslegum 

skakkaföllum sem fullorðnir neytendur hafa. 

Þegar talið berst að hugmyndafræðilegum aðferðum segir Þóra: Það sem mér finnst 

vænlegast eru hvetjandi viðtöl hjá ungu fólki. Ég nota ekki mikið hugræna 

atferlismeðferð, með finnst hún ekki gefast neitt vel. Þóra bætti við:  

... þá er bara að reyna, læri við hvert fall af sjálfum sér. Nota þetta tæki, þú 

veist hvað get ég gert áður en ég dett í það? Þú veist ég fæ fíkn, er bara búin 

að eyða öllum símanúmerum, þú veist það gefur smá bið á að hringja, 

hringja og redda sér. 

4.1.3 Fjölskyldan þarf að taka þátt 

Allir viðmælendur voru á einu máli um nauðsyn þess að fjölskyldan sé þátttakandi í 

meðferð ungmenna og lýsti Edda því svona: 

... Þannig að við erum alltaf með foreldrana inn i myndinni, og okkar 

viðmið er að foreldrarnir eru lykilmenn hérna, hvað varðar sín börn, og 

hérna, jafnvel þótt við tölum um tímabundið að taka börn af heimili , annað 

hvort inn í langtímameðferð, eða inn í styrkt fóstur, sem er úrræði líka, þá 

hérna er fjölskyldan sé sko með í þessu ferli.  
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Arnar tekur undir þetta og segir: 

... ef að við viljum grípa inn í mál einhvers barns í neyslu, á þá bara að taka 

hann úr sínu fjölskyldumhverfi og setja hann undir þak með öðrum með 

sama vandamál? Þetta hljómar eins og þveröfugt við það sem maður þekkir 

úr rannsóknum, það sem þær segja okkur og þetta er grunnhugmyndin að 

baki MST, það er akkúrat þetta, að forða þeim frá því að tengjast um of 

öðrum með hliðstæð vandamál. 

Sóley er á sama máli og hinir viðmælendurnir en leggur áherslu á undirbúning og íhlutun 

með fjölskyldu strax þegar ungmenni er í meðferð: 

... svo náttúrulega þetta að vinna sko betur með fjölskyldunni, meðan 

unglingur er í meðferð, unglingurinn kemur út og allt á að vera gott, alls ekki. 

Það þarf virkilega að vinna með fjölskylduna og búa þau undir, og síðan 

vinna með þau saman þegar unglingurinn kemur heim, því þá fyrst reynir á.  

En hún bætir jafnframt við: Já það er happa og glappa hvað foreldrarnir þekkja til og það 

er eitt gott við foreldrahópa og það er að þau fá upplýsingar frá öðrum foreldrum. 

Og hún heldur áfram og undirstrikar fjölskylduráðgjöf og talar um mikilvægi stuðnings 

við foreldra og æfingu fyrir  þá í  að nálgast unglinginn öðruvísi og tala á annan hátt við 

hann. 

4.1.4 Mikilvægi menntunar og utanumhalds 

Þegar ungmennum er veitt íhlutun og meðferð vegna vímuefnavanda er nauðsyn á 

þéttu utanumhaldi í framhaldi á því. Áhersla þarf að beinast á bættu tengslaneti 

ungmenna og haldgóðri vinnu með það. Þóra lagði ríka áherslu á að því væri gefin 

sérstakur gaumur og það gæti ráðið úrslitum í bata hjá þeim að fá gott utanumhald og 

sértæk úrræði í sambandi við menntun. Sóley var á sama máli en hún sagði: 

 ... þau verða líka að hafa eitthvað að hverfa til, ef þau hafa ekki baklandið, 

þú veist, til hvers þá að vera að hætta. Þú veist það er ekkert sem bíður 

þeirra, ekki neitt, ég meina, það er líka svolítið, þú veist, til hvers? 
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Arnar og Edda eru á sama máli þegar að skólastarfi kemur og tala bæði um 

mikilvægi þess að styðja ungmenni, sem oft á tíðum hafa dottið út úr skóla eða 

ekki getað sótt nám vegna vímuefnavanda, inn í skólastarf aftur.  

Arnar ... þá hefst undirbúningsvinna undir það að viðkomandi fái að fara í skólann sinn 

aftur og mjög mikið af þessari vinnu miðar að því að undirbúa aðlögun barnsins út í 

samfélagið að nýju. 

Edda segir sína vinnu snúast meðal annars að því að skoða umhverfi barnsins og 

samvinnu með skóla og ekki hvað síst foreldrum.  

Edda ... við reynum að meta stöðuna út frá upplýsingum úr skóla, við söfnum 

upplýsingum, við gerum könnun, við hérna, það er náttúrulega auðveldara þegar börnin 

eru sko ekki komin í framhaldsskóla, þá höfum við minna um það að segja já og ef þau 

eru með vanda þá oftast flosna þau, þau fara ekki í framhaldsskóla. 

4.2 Gagnreyndar aðferðir 

Undirstaða fyrir vali á meðferð er greining, en að henni lokinni stendur fagaðili ásamt 

skjólstæðingi og fjölskyldu hans frammi fyrir vali á úrræði eða hvernig íhlutun bjóða skuli 

ungmenni. Er verið að nota meðferðir og íhlutanir út frá greiningu og vanda? Samkvæmt 

Eddu er alltaf reynt eftir fremsta megni að setja inn úrræði við hæfi auk þess sem:  

... við gerum náttúrulega það sem er faglega rétt, hvað varðar það að 

ungmenni nái bata og  og einnig að þá er ekki verið að kasta peningum sko 

til að gera eitthvað, setja þetta í, bara hlaða öllu á. Auðvitað skilur maður 

það að foreldrar vilja auðvitað flýta sér mjög mikið, að foreldrar eru hérna 

mjög desperat, og vilja það að börnin fái aðstoð, en stundum borgar sig, að 

bíða aðeins til að geta greint vandann betur og setja þá inn úrræði sem að 

eru við hæfi, en fólk vill auðvitað flýta sér. 

Edda og Arnar ræða bæði um hve vel MST kerfið sé til þess fallið að vinna með 

fjölþættan vanda. Arnar segir að árangur af því sé mjög góður hér á landi, en sé 

auk þess mikið notað í Bretlandi, Noregi, Svíþjóð og Hollandi. Hann segir að kerfið 

byggi á innbyggðu gæðaeftirliti og árangursmati sem að leyfishafi þess, MST 

service í Bandaríkjunum annist. MST er gagnreynd aðferð, hún er 
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einstaklingsmiðuð og vikulega er fylgst með sérhverju máli. Þjónusta þess er veitt 

allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar og vinna meðferðaraðilar barnsins með 

bæði börnum og foreldrum þess. Það er gert meðal annars með því að styrkja 

verndandi þætti í umhverfi barns og draga úr áhættuþáttum, sem geta verið 

óæskilegur félagsskapur. Arnar bætir við og segir: 

... við teljum að þetta sé það úrræði sem eigi erindi við hvað  flesta þá sem 

að sótt er um í fyrsta skipti, og sérstaklega þá sem eru að stíga sín fyrstu 

spor, hinsvegar þá eru tormerki á að beita þessari aðferð ef að einstaklingur 

er með mjög brotna fjölskyldu, ef hann hefur ekki, sem sagt sterka 

forsjáraðila eða foreldra sem eru tilbúnir að leggja á sig vinnu, nú ennfremur 

getur verið að einstaklingur hafi það flókinn vanda, alls konar þroskafrávik 

og geðraskanir sem að torvelda því að hægt sé að beita þessari aðferð og þá 

kann í slíkum tilfellum að vera hentugra að vista viðkomandi á stofnun. 

 Sóley þykir MST vera hentugt á ýmsan hátt fyrir barn og fjölskylduna en  segir: 

... þar sem að það geri í mörgum tilfellum mjög lítið fyrir fjölskylduna, 

þegar það er gert þá, myndi það gera miklu meira þegar unglingurinn er 

búinn að fara í meðferð og hefur smá motivation, þú veist. 

Henni þykir þetta vera afbragðs úrræði eftir meðferð því að það sé oftast þá sem 

virkilega reyni á. Þóra talar í svipuðum tón og segir: að vinna þurfi með 

unglingnum á meðan hann er í meðferð og vinna þurfi með fjölskyldunni og búa 

þau undir að hann komi heim. 

Fleiri gagnreynd meðferðarúrræði sem unnið er með er ART meðferðin og 

hugræna atferlismeðferðin og segir Edda að þær séu báðar notaðar á hennar 

vinnustað og það sé mottó að nota gagnreyndar aðferðir: 

... að reyna að skoða þau úrræði sko sem liggja fyrir að hafa verið prófuð 

og sannreynd annarsstaðar eins og MST, og hérna, ART meðferðir og hérna 

hugræna atferlismeðferðin og allar þessar meðferðir sem hafa, við erum að 

bjóða upp á, eru svona meðferðir sem hafa verið reyndar, þannig að við 

erum ekkert að nota mikið af svona kristalsmeðferðum. 
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4.2.1 Samvinna 

Hvað varðar samvinnu þá eru viðmælendur á einu máli um að allir starfi að sama 

markmiði að hjálpa ungmenni og veita því aðstoð, koma því frá vímuefnaneyslu, ná 

fótfestu og öðlast betra líf.  

Edda talar um að það sé gríðarlegt samstarf á milli skóla og stofnana sem veitt hafa 

íhlutanir með þessum ungmennum og talar um að því meiri skilningur sem skapist því 

markvissari geti inngrip verið. Þá sé að auki samstarf að einhverju leyti við 

heilbrigðisstofnanir: 

 ... Það verður aldrei of mikil samvinna, það er bara svo og því meiri því 

betri. Því meiri sem sagt hérna, grundvöllur er skapaður til skilnings á hinum 

kerfunum því betra og það þarf bara alltaf að vera markmiðið, ég bara þekki 

það í gegnum öll árin, ég vil ekki segja neitt annað um það. 

Arnar talar um að heilt yfir sé samvinna með ágætum og starfsmenn á öðrum 

stofnunum að reyna sitt besta, en unnið sé eftir ólíkum nálgunum og það geti 

vissulega leitt til ágreinings og átaka. Þó telur hann að það þurfi ekki að vera 

neikvætt heldur séu menn að skerpa á málum og þetta geti verið heilbrigður 

metnaður. Hann telur hinsvegar að þverfagleg samvinna mætti vera meiri á 

einstaklingsbundinn hátt og heldur áfram:  

... BUGL tekur fyrst og fremst krakka með geðraskanir en eru ekki að fást 

við vímuefnavanda, við erum að tala um að minnsta kosti tvær stofnanir, tvö 

kerfi, annars vegar SÁÁ kerfið og hinsvegar opinbera kerfið, vegna þess að 

Landspítalinn er ekki að taka á móti börnum í vímuefnavanda. SÁÁ rekur 

sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu sem þýðir, að allir 

geta í raun  og veru bara skrifað sig inn þar, og á þetta ekki síður við um börn 

og fullorðna. Ef sem sagt foreldrar leggjast ekki gegn því....en ég veit ekki 

hvort það er sérstaklega kannað? 

Arnar og Edda töluðu bæði um að upplýsingar frá SÁÁ sé ábótavant þegar um 

tilkynningar á ungmennum væri að ræða eins og þegar þau hafa hlaupist á brott úr 

meðferð og hvorki foreldrar, ef ekki næst á þau í fyrstu tilraun, né stofnanir er 

hafa með mál þeirra að gera  viti ekki af því fyrr en fleiri dögum eftir á. Þau töldu 
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þó að menn þar á bæ væru að bæta sig og sér í lagi einstaka ráðgjafar. En þau voru 

sammála að þarna vantaði upp á kerfisbundnara samstarf.  

Edda bætti við að þörf væri á samvinnu við dómstóla því það væri brotalöm á 

kerfinu þegar afbrot safnast saman og úttekt er ekki fyrr en mörgum árum eftir að 

afbrot voru framin. Fyrir ungmenni  geta vikur og mánuðir verið langur tími og margt 

getur breyst hjá þeim. Fyrir unga menn getur reynst afdrifaríkt að fara inn á Litla Hraun 

18 ára með uppsafnaða dóma. Þarna vildum við sjá meiri samvinnu segir hún og jafnvel í 

formi samfélagsvinnu. 

 

4.2.2 Málastjóri 

Fram kom að málastjóri gæti aðstoðað á margan hátt og veitt upplýsingar um úrræði og 

leiðir sem gagnast gætu ungmennum á ýmsum stigum, en það gæti verið foreldrum 

bæði þungbært og erfitt að fara að eltast við kerfið og leita leiða þegar þau eru jafnvel 

uppgefin eftir undangengna erfiðleika þegar ungmennið var í neyslu vímuefna. Með 

þessum hætti gæti málastjóri verið tengill á milli einstaklinga og kerfa/eða kerfa og 

einstaklings. Sóley komst svo að orði:  

... Þau þurfa náttúrulega meiri stuðning, þau þurfa að fá áframhaldandi 

stuðning og þau þurfa allskonar. Þau þurfa hérna endurhæfingu, þau þurfa 

sértæk úrræði í sambandi við menntun og þau eru oft búin að detta út úr 

skóla og öllu, þannig að þau þurfa almennilega endurhæfingu og öflugt 

utanumhald. Það er til ýmislegt eins og Hringsjá...” 

 

4.2.3 Framtíðarsýn 

Þegar talið barst að framtíðarsýn og óskum þeirra í málefni þessu urðu þau öll örlítið 

hikandi áður en þau svöruðu. Öll nefndu þau í upphafi fjármagn og óskir um að 

málaflokki þessum væri gert hærra undir höfði. Sóley talaði um að allt annað væri til, 

þekking, reynsla, menntað starfsfólk og Edda leggur áherslu á að með því að hafa 

markvissari úrræði myndi bæði sparast fjármunir, en í því fælist líka forvörn því þá væri 
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hægt að velja ungmenni betur inn í úrræði, og með því koma í veg fyrir smitáhrif. Edda 

segir: 

 … ég minntist áðan á deild 33A fyrir fullorðna, það þarf svoleiðis fyrir börn. 

Já þau eru sum, sum eru mjög veik og við skulum hérna líta á erfiðustu 

börnin, sem eru á toppnum hverju sinni, þau geta haft áhrif út í kretsurnar, 

hópana. Þannig að ef við getum tekist enn sterkar á þeim vanda, þá held ég 

að við myndum líklega geta stoppað svona ákveðið ferli í einhverjum hópum.  

Sóley vill meðferð fyrir utan Reykjavík, þó ekki of langt frá því hún telur æskilegt 

að foreldrar hafi góð tök á að koma og taka þátt í úrræðinu ásamt ungmenni sínu. 

Undir þetta taka hinir viðmælendurnir staðfastlega. Þóra vill fyrst og fremst 

fjölskyldumeðferð:  

Þóra ... Þetta er náttúrulega fjölskylduvinna, fyrst og fremst 

fjölskylduvinna. 

Arnar segir  ... þau þurfa að miða að því að vinna með foreldrana ekkert 

síður en barnið, svona þetta, the best way to help the child, is to work with 

the parents, það er bara reglan. 

Arnar bætir við að þetta þurfi að vera á vettvangi heimilis og allar rannsóknir styðji 

það. Þá þurfi aðkomu ólíkra sérfræðinga til að fylla upp í heildarmyndina, þannig 

að ekki yfirsjáist vandi og ungmenni með því veitt besta hugsanlega meðferð. 

4.3 Úrræði 

Forráðamenn opinberra stofnana hafa rætt um minnkandi eftirspurn eftir inniliggjandi 

meðferð eða stofnanameðferð, en aukinni eftirspurn eftir meðferð á heimavelli.  

Kostnaður stofnanameðferða þykir hár í krónum talið og því þyki eðlilegt að bregðast við 

því með kostnaðarminni aðferðum, og ekki hvað síst meðferðum sem eru gagnreyndar 

og byggja á þekkingarlegum grunni. Edda telur inniliggjandi meðferðarform henta best 

þeim sem komin eru í mikinn vanda og geta ekki verið á heimavelli:  

... Það er, það sem að hefur verið meginvandamál, kannski í langan tíma, 

að það er, kannski alltaf þetta, það vantar oft fyrir þyngsta hópinn, það er 
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ákveðið ráðaleysi fyrir allra þyngsta hópinn, og hérna, lokuð 

meðferðarúrræði fyrir langt leidda unglinga í vímuefnavanda, eru skortur hjá 

okkur, það er það sem er að. 

Meirihluti viðmælenda talar um þörf á inniliggjandi vímuefnameðferð vera aðkallandi og 

brýna. Þau nefna að eftir lokun Götusmiðjunnar hafi ekki verið neitt sambærilegt í boði. 

Sóley segir:  

... það er talað um að það sé ekki þörf fyrir meðferð, það séu engar 

umsóknir, en þú veist það er ekki hægt að sækja um eitthvað sem er ekki til. 

Og svo hérna, þegar Götusmiðjan var og hét, þá var Foreldrahús sem sá um 

eftirfylgnina. Nú er ekki hægt að halda þvílíku starfi úti, því  

eftirmeðferðarhópurinn breyttist gjörsamlega. // Við erum með krakka sem 

eru að koma frá Háholti og Laugalandi, en þau eru ekki að koma úr 

fíkniefnameðferð, þannig að breyta þurfti conceptinu. 

Þegar Stuðlar bar á góma var einróma álit viðmælenda að þar væri unnið frábært starf 

og starfshópurinn byggi yfir þrautseigju og miklum hæfileikum. Edda lagði gífurlega 

áherslu á þetta og bætti við: 

 … því neyðarvistun og fólkið sem þar er, er sko þvílíkt frábæra fólkið, 

frábærasta fólk á Íslandi og ef að við eigum einhversstaðar að hengja 

riddarakross og fálkaorðu, þá ætti forsetinn að leita þangað, ég held að það 

sé bara næsta skref fyrir hann. 

Þó væri fráleitt að blanda vímuefnaneytendum með þeim sem ættu við alvarleg geð- og 

hegðunarvanda að stríða. Einnig væri oft töluvert löng bið inn og ætti það eins við um 

neyðarvistunina.
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5 Umræða 

Hér verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður ræddar með tilliti til þeirra 

kenninga og rannsókna sem fjallað var um í fræðilegum kafla. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru settar fram með markmið og tilgang rannsóknarinnar í huga. 

1. Hvaða hugmyndafræði liggur til grundvallar vímuefnameðferð fyrir ungmenni hér á 

landi? 

2. Eru úrræði fyrir unga vímuefnaneytendur samkvæmt gagnreyndum aðferðum? 

3. Hver eru úrræðin hér á landi? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að engin ein hugmyndafræði sé ríkjandi. Gögnin 

gefa vísbendingar um að sameiginlega sýn skorti hér á landi. Þetta birtist meðal annars í því 

að ekki hefur verið gerð heildstæð stefnumótun varðandi meðferð við vímuefnavanda barna 

og ungmenna, og úrræði þar að lútandi skilgreind. Viðmælendur ítrekuðu mikilvægi þess að 

heildarstefna í þessum málum verði mótuð. Ef litið er til stefnu stjórnvalda í áfengis- og 

vímuvörnum til ársins 2020 þá er ekki fjallað um markmið og aðgerðir sem sérstaklega 

beinast að ungmennum í vímuefnaneyslu (Velferðarráðuneytið, 2013). Viðmælendur eru 

sammála því að ungmenni í vímuefnavanda þurfi sértæka nálgun og meðferð út frá aldri og 

þroska en deila ekki sömu sýn á orsakir og birtingaform vímuefnavandans. Ennfremur kom 

fram að það þyrfti fjölbreyttari úrræði því ungmennin eru ekki einsleitur hópur. Þetta styðja 

fræðin og bent hefur verið á að hluti hans býr við frávik í þroska, það er hegðunar- og 

geðraskanir auk erfiðleika í félagsumhverfi (Gefvert, Sundberg og Wiberg, 2005). Þekkt er að 

unglingsárin eru viðkvæmt skeið í lífi einstaklinga og einkennast gjarnan af togstreitu og 

óöryggi varðandi sjálfsmynd, tengsl við foreldra og kennara, auk þess sem unglingurinn er að 

fóta sig í hópi jafnaldra og leita eftir viðurkenningu (Berk, 2009; Steinberg, 2011). Unglingar 

hafa þannig aðrar þarfir og forsendur en fullorðið fólk, þótt þeir þrói sannarlega með sér 

vímuefnafíkn, þá eru afleiðingar oft aðrar en hjá fullorðnum sem tapa atvinnu og heilsu. Svíar 

hafa komist að þessari niðurstöðu og benda á að ungmennum nýtist hvorki né henti alltaf 

þau inngrip og meðferðarúrræði sem þróuð hafa verið fyrir fullorðið fólk (Socialstyrelsen, 

2007). Með öðrum orðum, það er ekki augljóst að hægt sé að yfirfæra aðferðir sem ætlaðar 
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eru fullorðnum yfir á börn og unglinga. Það er til dæmis nauðsynlegt að beita annarri nálgun 

varðandi afneitun hjá ungmennum, sem hafa oft á tíðum ekki upplifað að afleiðingar 

vímuefnaneyslu þeirra séu alvarlegar, þau upplifa sig einskis virði utan neysluhópsins og 

tilgangur lífsins er takmarkaður. Vandi afneitunar er að ungmenni sjá ekki vanda 

vímuefnanotkunar, viðurkenna hann ekki né lausn á honum. Með þessu kemur ungmenni sér 

undan því að taka ábyrgð á lífi sínu og vanda (Gorski og Grinstead, 2002; Morrison, 1990; 

SÁÁ, 2010).  

Fram kemur að skortur er á sértækri meðferð vegna vímuefnavanda ungmenna þar 

sem fíknin er í forgangi en ekki hegðunarvandi. Um þetta voru viðmælendur þó ekki á einu 

máli. Mismunandi sjónarmið komu fram um það hvort líta beri á vímuefnavanda sem 

fíknisjúkdóm fyrst og fremst eða birtingarform fyrir hegðunarvanda. Fræðin telja að 

frávikshegðun eins og vímuefnaneysla sé bein afleiðing af því þegar einstaklingur tapar 

tengslum við samfélagið. Ungmenni sem er í góðum tengslum við foreldra sína og samfélag 

og hefur félagslegt taumhald, er því líklegra að ganga beinu brautina, heldur en þeir sem ekki 

eru í góðum tengslum (Liska og Messner, 1999; Traub og Little, 1999). Samkvæmt 

samskiptakenningunni eru jákvæð samskipti bæði milli fjölskyldu og vinahóps hvetjandi fyrir 

ungmenni og ýta undir möguleika þess að ná árangri í lífinu. Samskipti sem eru slæm og 

neikvæð auka líkur á því að einstaklingur leiðist út í einhverskonar frávikshegðun. Einnig 

hefur reynsla einstaklings af menntun og öðrum stofnunum samfélagsins áhrif (Siegel, 2009). 

Áhættuþættir ungmenna  geta verið lítil fjölskyldusamheldni, vímuefnanotkun innan hennar, 

vímuefnaneysla í vinahópi, jákvæð afstaða til vímuefnanotkunar, hvatvísi, námsvandi og 

brottfall úr skóla (Dodgen og Shea, 2000; Kinney, 2006). Viðmælendur komu inn á að þörf 

væri fyrir málastjóra til að samfella væri í bæði inngripi sem og eftirfylgni ungmennis og 

fjölskyldu. Þannig væri líka unnt að kortleggja áhættuþætti, vinna með þá og styrkja 

verndandi þætti hjá ungmenni og fjölskyldu þess. Mikilvægustu þættirnir sem vernda eru 

sterk og náin fjölskyldutengsl, að foreldrar veiti gott aðhald, að mörk séu skýr og 

ungmennum sé veitt nauðsynlegt eftirlit. Í vissum aðstæðum og hjá fjölskyldum með 

fjölþættan vanda getur málastjóri skipulagt og komið á þverfaglegri samvinnu allra sem að 

málum koma þegar þörf krefur, með heildarsýn á fjölskylduna að leiðarljósi. Áhrif 

vímuefnaneyslu ungmenna á fjölskyldu sína eru margþættar og flóknar og þarf að því vinna 

með þann þátt samhliða vanda ungmennis (Dodgen og Shea, 2000; Kinney, 2006).  
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Foreldrar og bakland gegna þannig þýðingarmiklu hlutverki og eru verndandi þáttur varðandi 

þróun vímuefnaneyslu (Bø, 1987; Fyring, 1994). Best reynast aðferðir og nálgun sem byggir á 

fjölskyldu og nánasta umhverfi, auk eindreginnar hvatningar, verðlaunaþrepum, æfingu á 

þekktum aðstæðum sem undirbúningi fyrir líf utan stofnunar auk þátttöku fjölskyldunnar 

(Kristoffersen, Holth og Ogden, 2011).  

Unglingar sem ekki fá nægan stuðning og aðhald standa hallari fæti gagnvart 

áhættuhegðun auk þess sem augljós tengsl eru á milli lítillar skólagöngu og mikillar 

vímuefnanotkunar (Beckett, Heap, McArdley o.fl., 2004). Flestir rannsakendur og fræðimenn 

telja að stofnanameðferð skuli ekki nota fyrr en að öllu öðru fullreyndu og að slík meðferð 

þurfi að búa yfir þverfaglegu teymi, sem hefur haldgóða þekkingu á þroska og þörfum 

ungmenna. Þá þarf slík meðferð að vera byggð upp á kerfisbundinn hátt, með gagnreyndum 

aðferðum og hafa þarfir ungmenna í forgangi (Kristoffersen, Holth og Ogden, 2011, 

Socialstyrelsen, 2007). Fram kemur í skýrslum hjá SÁÁ að um 200 ungmenni leita sér þar 

aðstoðar á ári hverju. Þar er afvötnun á sérstakri deild sem er aðskilin frá fullorðnum 

sjúklingum. Sérstök innileggjandi eftirmeðferð fyrir ungmenni er á hinn bóginn ekki í boði 

(SÁÁ, 2010). Hugmyndafræði SÁÁ byggir á fíknisjúkdómahugtakinu ólíkt því sem 

barnaverndaryfirvöld gera þar sem litið er svo á að ungmenni í þessari stöðu eigi við 

hegðunarvanda að stríða í samspili við umhverfisþætti. Flestir eru þó sammála um að fyrir 

þau ungmenni sem eru langt gengin í vímuefnaneyslu og hafa þróað með sér fíkn og annan 

heilsufarsvanda, þurfi inniliggjandi eftirmeðferðarúrræði fyrir utan þéttbýli þannig að hægt 

sé að forða þeim frá ógnandi aðstæðum. Huga þarf að fjarlægð þannig að foreldrar hafi 

möguleika á að taka þátt í meðferðinni. Þá kom fram að engin sértæk eftirmeðferð við 

vímuefnavanda ungmenna væri í boði og eftirsjá væri af Götusmiðjunni. Þar hefði fyrir utan 

sjálfa stofnanameðferðina verið eftirfylgni sem og stuðningur við foreldra í samstarfi við 

Foreldrahús. Brýn þörf er þannig fyrir samfellt stigvaxandi úrræði er innihéldi 

vímuefnameðferð, fjölskyldumeðferð og eftirfylgni með stuðningi út í samfélagið, bæði hvað 

varðar nám og atvinnu.  

Varðandi spurninguna um hvort nýttar séu gagnreyndar aðferðir í 

meðferðarúrræðum fyrir ungmenni í vímuefnavanda hér á landi, þá verður að svara henni 

neitandi þegar horft er á heildarferlið. Þegar sýn á vandann, eðli hans og orsakir er ólík, þá er 

örðugt að finna gagnreyndar aðferðir til að takast á við hann. Þegar niðurstöður þessarar 



78 

rannsóknar og heimildir eru skoðaðar, þá kemur í ljós að þetta er áskorun hér á landi sem og 

erlendis. Erlendar rannsóknir eru misvísandi varðandi hvaða aðferðir og meðferðaúrræði eru 

vænlegust til árangurs. Ýmislegt bendir til þess að 12 spora meðferð gagnist ungmennum í 

eldri aldurshópunum, en forsendurnar fyrir árangri er innsæi í eigin stöðu og vilji til að breyta 

(Bergman, Greene, Hoeppner, Slaymakre og Kelly, 2013; Kelly, Dow, Yererian og Kahler, 

2010). Þegar upplifun ungmenna af þátttöku í AA og NA fundum hefur verið skoðuð kemur 

fram að almennt telja þau sig vera örugg á fundum, og að kyn og litarháttur skipti ekki máli 

(Kelly, Dow, Yeterian og Mayers, 2011). 

Hliðstæðar rannsóknir hafa ekki verið gerðar hér á landi. Viðmælendur í þessari 

rannsókn töldu sjúkdómshugtakið og þá nálgun eina og sér ekki nýtast börnum og 

ungmennum þar sem rík áhersla er á sjúkdóm og ungmenni eru sjaldnast stödd þar. Fram 

kom einnig að 12 spora fundir væru óæskilegir ungmennum, bæði hvað varðar hættu á 

misnotkun og að þau ættu erfitt með að samsama sig við reynslu og upplifun fullorðinna 

einstaklinga í vímuefnaneyslu. Einn viðmælenda taldi þó að fyrir þau ungmenni sem þekktu 

til bata fullorðinna í gegnum 12 spora leiðina, gæti þessi leið reynst vel, því trú ungmennis á 

að eitthvað úrræði virki er mikilsvirði þegar verið er að hjálpa því út úr óviðunandi aðstæðum 

eins og vímuefnaneyslu.  

Samkvæmt félagsnámskenningum er öll hegðun lærð í samskiptum og því mikilsvert 

að ungmenni kunni að takast á við umhverfi sitt. Í aðstæðum þar sem brotahegðun er 

skilgreind á jákvæðan hátt og réttlædd af fyrirmyndum barna og ungmenna er hætta á 

svokölluðu herminámi, þar sem hrós styrkir hegðunina. Unglingur sem er í vinahópi þar sem 

áhættuhegðun er til staðar, er í hættu á að taka upp þá hegðun líka (Jakob Smári, 1993; 

Dodgen og Shea, 2000; Warr, 2005). 

Vímuefnaneysla barna og ungmenna er flókinn vandi og samsettur. Ef hann er 

skilgreindur sem hegðunarvandi þá er rökrétt að líta til aðferða eins og MST, ART og CBT. 

Hluti viðmælenda ræddu til dæmis um að MST aðferðin gagnist vel til að takast á við 

hegðunarvanda og þegar gripið er snemma inn í vímuefnaneyslu ungmenna. Verklagið sem 

MST kerfið byggir á einkennist af einstaklingsmiðaðri nálgun, þéttri eftirfylgni og virkri 

þátttöku fjölskyldunnar. Ein af forsendum þess að MST kerfið gagnist er að barnið eigi sterkt 

bakland í fjölskyldu og sé ekki með undirliggjandi þroskafrávik og geðraskanir. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að þegar um tvígreiningu er að ræða 
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þarf að taka tillit til þess og beita annarri nálgun. Langtímarannsóknir benda til þess að 

ungmenni með vímuefnasjúkdóm greinast oftast einnig með ADHD, atferlisvanda, þunglyndi 

eða áfallastreitu (Gefvert, Sundberg og Wiberg, 2005; Chen, Dennis og Funk, 2008). Einnig 

benda rannsóknir á að meðferð þurfi að vera byggð upp á kerfisbundinn hátt og sú nálgun 

sem reynist best byggir á þátttöku fjölskyldu og annarra í nánasta umhverfi (Kristoffersen, 

Holt og Ogden, 2011). Samkvæmt skýrslu Barnaverndarstarfsfólks (2011) er brýn þörf á 

úrræðum fyrir ungmenni í vímuefnavanda og telja má að það séu fáir starfsmenn og 

fagaðilar sem komi að jafn mörgum í þeim hópi og þeir.  

Samkvæmt erlendum rannsóknum virðist MST, hugræn atferlismeðferð, 

fjölskyldumeðferð og ART meðferðir gefast best og skila mestum árangri þegar tekist er á við 

hegðunarvanda og samspil við nánasta umhverfi. Tónninn í þessum rannsóknum er sá að 

þétt og markviss eftirfylgni með góðu aðgengi að málastjórum og lykilráðgjöfum skipti miklu. 

Ennfremur þarf bakland ungmennis að vera traust og foreldrar virkir þátttakendur alla leið 

(Kristoffersen, Holth og Ogden, 2011). Þessar aðferðir fela ekki síst í sér verklag sem er allt í 

senn einstaklingsmiðað, víðtækt og styðjandi og því má ætla að þær gagnist einnig vel hér á 

landi ef tryggt er að samfella og eftirfylgni sé til staðar.  

Menntun er mikilvæg sem hluti af úrræðum við vímuefnavanda og kom það fram í 

rannsókn Beckett og félaga (2000) að því yngri sem ungmenni voru þegar þau hættu í skóla, 

því alvarlegri var vímuefnavandi þeirra. Það er því mikils umvert að koma í veg fyrir brottfall 

úr námi og styðja ungmenni í áhættuhópi til að finna sér leið til að haldast innan skólakerfis. 

Þá kemur fram í rannsókn Halldórs S. Guðmundssonar, Sigrúnar Harðardóttur og Sigrúnar 

Júlíusdóttur (2012), hve miklar og viðkvæmar þær þroskabreytingar eru sem ungmenni 

ganga í gegnum á tímamótum þeim þegar þau ekki einungis eru að þroskast námslega séð 

heldur einnig félagslega líka. Sjálfsmynd ungmennis styrkist við bættan árangur ásamt því að 

þau upplifa sig frekar sem heild af umhverfinu. Kerfiskenningar styðja þetta. Ungmenni hefur 

mörg kerfi í sínu samfélagi og nauðsynlegt að skoða samspil þeirra á milli og mikilvægt að 

veita aðhald og stuðning varðandi eitt kerfi, það getur leitt til breytinga á öðru eins og 

hegðun og líðan ungmennis (Andreae, 1996). Því gefur auga leið hve áríðandi það er að 

bregðast við með menntun og áframhaldandi skólagöngu þegar ungmenni fer í eftirmeðferð 

og eftirfylgni að afeitrun lokinni. Það er því áríðandi að byggja upp markviss námsúrræði. 

Þetta kemur heim og saman við rannsókn Call og félaga (2002) en þeir töldu uppistöðu fyrir 
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bjartri framtíð ungmenna vera samfélagslega virkni auk þess sem þeir álitu hin mikilvægu 

þroskaár geta haft forspárgildi um velferð og langtímaáhrif á það. Þeir telja þessi mikilvægu 

ár hafa forspárgildi um velferð ungmennis og langtímaáhrif á heilsu hans (Call, Riedel, Hein, 

McLoyd, Petersen og Kipke, 2002). 

Þau úrræði sem ungmennum í vímuefnavanda og fjölskyldum þeirra standa til boða eru 

ýmist á vegum ríkis, sveitarfélaga eða sjálfseignastofnana og samtaka. Barnaverndarlög 

kveða á um hlutverk og skyldur Barnaverndarstofu og barnavernda sveitafélaga. 

Barnaverndarstofa hefur hlutverk varðandi eftirlit, samhæfingu og eflingu 

barnaverndarnefnda á landsvísu auk þess að sinna fræðslu, þróunar og rannsóknastarfi. Hún 

fer með yfirstjórn heimila og stofnana á vegum ríkisins,  sem eru Stuðlar, MST 

fjölkerfameðferð, PMTO foreldrafærniþjálfun, Barnahús og meðferðarheimili. 

Meðferðarheimilin eru Laugaland, Lækjarbakki og Háholt. Vistunarúrræðin miðast við að 

ungmenni hafi fengið meðferð á Stuðlum og séu ekki að nota vímuefni (Barnaverndarstofa, 

e.d.). Draga má þá ályktun að flest úrræði Barnaverndarstofu byggi á þeirri sýn að 

vímuefnavandi sé birtingaform fyrir hegðunarvanda. Engu að síður er ljóst af gögnum að 

horft er á heildarmyndina, og að vandi ungmennis í þessari stöðu sé margþættur og flókinn. 

Þannig þurfa úrræði að taka mið af nærumhverfi og vera einstaklingsmiðuð. 

Meðferðarúrræði SÁÁ standa einnig ungmennum í vímuefnavanda til boða en þau felast 

í afeitrun á Vogi, á deild sem er ætluð fyrir ungmenni 14-19 ára. Vímuefnavandi er 

skilgreindur sem fíknisjúkdómur og meðferðarleiðin byggir á sjúkdómshugtakinu. 

Eftirmeðferðarúrræði er á göngudeild í Von,  eða inniliggjandi meðferðar eins og að Vík og 

Staðarfelli, en þessi úrræði eru fyrst og fremst ætluð fullorðnum. Það var mikið framfaraskref 

þegar SÁÁ opnaði ungmennaálmuna á Vogi árið 2000 sem var og er eina sértæka 

afeitrunarúrræðið fyrir þennan aldurshóp hér á landi. Það er ekki við þá að sakast að slík 

úrræði hafa af mörgum verið talin betur sniðin að þörfum fullorðna en ungmenna. Þeir sáu 

vandann og mættu honum miðað við þær forsendur sem þeim var kleift.  Helsti galli við 

meðferð hjá SÁÁ er að mikill þroska- og reynslumunur er á ungum og fullorðnum neytendum 

og geta þeir átt erfitt með að setja sig í spor hvors annars. Að auki er mögulegt fyrir 

ungmenni að hitta fyrir og kynnast langt gengnum vímuefnaneytendum sem geta haft 

neikvæð smitáhrif. Annað sem má nefna, SÁÁ til tekna er öflugt göngudeildarstarf og 

eftirfylgni við ungmenni að meðferð lokinni, auk aðstandendanámskeiða.  
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Foreldrahús-Vímulaus æska er úrræði á vegum samtakanna Vímulaus æska. Markmiðin 

með starfseminni eru meðal annars að veita fræðslu, sinna forvarnarstarfi, afla þekkingar, 

stuðla að því að unglingar sem hafa ánetjast vímuefnum og foreldrar þeirra fái hjálp við 

vandanum, auk þess að stuðla að samveru foreldra og unglinga. Í Foreldrahúsinu er starfrækt 

fjölskylduráðgjöf, stuðningsmeðferð, foreldrahópar og sjálfstyrkingarnámskeið eru einnig í 

boði. Að auki er foreldrasími opinn allan sólarhringinn.  

Niðurstöður gefa skýrar vísbendingar um að stefnu og skýrt verklag vanti fyrir 

starfsmenn og stofnanir til þess að veita ungmennum í vímuefnavanda viðeigandi 

meðferðarúrræði, sem byggð er á gagnreyndri þekkingu varðandi þennan margbreytilega 

hóp.  Þá þarfnast málaflokkur þessi  grundvallarviðhorfsbreytingu hvað varðar sýn á 

vímuefnafíkn  ungmenna, aukna þekkingu og upplýsingar varðandi gildi markvissrar 

íhlutunar. Vímuefnaneysla ungmenna  getur breyst hratt og afleiðingar hennar geta verið 

alvarlegar. Rannsóknir sýna að því fyrr sem tekið er á málum því meiri líkur eru á að unnt sé 

að fyrirbyggja að vandinn verði alvarlegur. Það sama má segja ef úrræði taka ekki mið af 

greiningu, einstaklingsbundnum þáttum og umhverfisþáttum minnka líkurnar á árangri. Taka 

þarf tillit til þroska og aldurs ungmenna og hafa hag þeirra að leiðarljósi í gegnum allt ferlið. 

Grundvöllur þess að vel takist til er að afeitrun eigi sér stað, þar á eftir sértæk 

vímuefnaeftirmeðferð og að lokum haldgóð eftirfylgni. Gerðar hafa verið rannsóknir hér á 

landi sem og erlendis þar sem ýmsum verndandi þáttum eru gerð greinargóð skil. Þetta eru 

þættir eins og fjölskylduheldni, það er náin samskipti milli ungmennis og fjölskyldu, markviss 

stuðningur til náms og atvinnu auk markvissrar eftirfylgni sem hefur það að markmiði að 

halda ungmenni frá neyslu vímuefna og styðja það með ráðum og dáð inn á nýjar brautir. Til 

þess að vel farnist er þörf á þverfaglegri samvinnu, þolinmæði og þekkingu allra 

hlutaðeigandi. Félagsráðgjafar eru vel til þess fallnir að halda utan um viðfangsefni þetta 

með heildarsýn að leiðarljósi. Menntun þeirra er breið og spannar allt frá 

lífsskeiðskenningum upp í lagaflokka. Þeir horfa á hvern einstakling sem einstakan, mæta 

honum þar sem hann er staddur auk þess að horfa til umhverfis og samfélagslegra þátta. 
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi dregur það fram að hér á landi vantar sérhæft langtímaúrræði fyrir 

ungmenni í vímuefnavanda. Samkvæmt þeim heimildum sem eru fyrirliggjandi og 

aðgengilegar hefur ekki farið fram stefnumótun í áfengis- og vímuefnavörnum fyrir þennan 

ákveðna aldurshóp. Sú stefna sem liggur fyrir frá 2013 er almenns eðlis og spannar allan 

aldur. Þegar stefna er mótuð í þessum efnum er brýnt að skilgreina og þróa verklag sem 

byggir á gagnreyndum aðferðum, það er bestu þekkingu sem völ er á hverju sinni. 

Nærtækast er að líta til nágranna okkar á Norðurlöndum sem eru komnir lengra á veg í 

þessum málaflokki. Nefna má þá nálgun sem Svíar hafa valið en þar hafa stjórnvöld sett fram 

tilmæli sem fagaðilum er gert að fylgja. Áhersla er á mikilvægi þess að veita víðtæk og 

fjölbreytt meðferðarúrræði fyrir ungmenni þar sem einstaklingsþarfir eru í brennidepli. 

Ennfremur er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun, að þarfir þessa aldurshóps séu aðrar en 

fullorðinna og að gæði þjónustunnar séu tryggð meðal annars með því að nýta gagnreyndar 

aðferðir.  

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru helst þeir að hún gefur upplýsingar um 

heildarstöðuna í meðferðarúrræðum fyrir ungmenni hér á landi, hvað varðar 

hugmyndafræði, meðferðaleiðir og þjónustuúrræði. Gögnin byggja á viðtölum við lykilaðila í 

málaflokknum hér á landi. Takmarkanir hennar eru þó þær að einungis var rætt við fjóra 

aðila og niðurstöður úr viðtölum byggja eingöngu á reynslu þeirra og upplifun. Þannig var 

beitt eigindlegri aðferð og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á þýðið.  

Mikilvægt er að skoða þennan vettvang betur í náinni framtíð. Þannig mætti rannsaka 

árangur af þeim meðferðarúrræðum sem hafa verið í boði hér á landi undanfarin ár. Hluti af 

slíkri skoðun þyrfti að fela í sér rannsóknir sem næðu til ungmenna sem hafa gengið í 

gegnum meðferð, fjölskyldna þeirra sem og fagfólks sem hefur staðgóða þekkingu og reynslu 

í þessum málaflokki. Á þann hátt er unnt að móta stefnu og og setja fram aðgerðaáætlun 

sem byggir á viðurkenndu verklagi og reynslu.  

 

____________________________________ 

Elísabet Bjarnadóttir 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki um þátttöku í viðtalsrannsókn um hugmyndafræði á bak vi-

vímuefnameðferð ungmenna 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki þátttöku í viðtalsrannsóknum um hugmyndafræði við 

vímuefnameðferð ungmenna, eftir að hafa kynnt mér neðangreindar upplýsingar um 

markmið hennar og framkvæmd.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í hugmyndafræði á bak við vímuefnameðferð og 

athuga hvort stuðst sé við gagnreyndar aðferðir í meðferðum þeim sem notaðar eru. 

Mér er ljóst að fyllsta trúnaðar er heitið og mér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er 

án skýringa eða eftirmála.  

Mér er ljóst að nafnleyndar er heitið og upplýsingar verður ekki hægt að rekja til einstaklinga 

eftir úrvinnslu gagnanna. 

Mér er ljóst að öll gögn eru í höndum rannsakanda og geymd hjá honum þar til að lokinni 

úrvinnslu en rannsóknargögnum verður eytt fyrir janúar 2015. 

Mér er ljóst að ég get óhikað leitað til ábyrgðamanns ef hjá mér vakna spurningar varðandi 

viðtalsrannsóknina.  

 

Ábyrgðamaður er Jóna Margrét Ólafsdóttir, sími: 860 0665 og netfang: jona@hi.is 

Mér hefur verið kynnt/kynntur tilgangur þessarar viðtalsrannsóknar og í hverju þátttaka mín 

er fólgin.  

 

Ég er samþykk/samþykktur þátttöku. 

 

Dagsetning_________________2014 

 

 

 

____________________________ Undirskrift þátttakanda 

 

___________________________ Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3 – Viðtalsvísir 

Hver er menntun þín og starfsreynsla? 

 

1.  Hvernig lýsir þú starfi þínu og tengingu þess við málefni ungra vímuefnaneytenda? 

 

2. Hver er upplifun þín af meðferð fyrir ungmenni í vímuefnavanda? 

 

3. Hvaða meðferðarform telur þú að gefist betur en önnur? 

a) meðferð  felst í stuðningi inn á heimili 

b) meðferð er í göngudeildarformi 

c) einstaklingsviðtöl  

d) hópviðtöl 

e) inniliggjandi/ stofnanameðferð 

 

4) Hvað telur þú að hafi ekki gefist nógu vel í vinnu með vímuefnavanda ungmenna? 

 

5) Hvaða hugmyndafræði telur þú vænlegasta í starfi með ungmennum í vímuefnavanda? 

a) Hugræn aferlismeðferð 

b) Hvatningarviðtöl MI (Motivational interview) 

c) ART 

d) Fjölskyldumeðferð 

e) 12 spora meðferð (AA/NA)  

f) Annað 

 

6) Hvernig greinið þið vanda? 

-greiningatæki 

-tilfinning og reynsla starfsmanna 

-aðrir sjá um greiningar 

-annað 

7) Getur þú lýst vinnuferli og skipulagi innan stofnunar? 

Er stofnun sú sem þú tilheyrir með inniliggjandi meðferð? 
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Er stofnun sú sem þú tilheyrir með göngudeild? 

 

8) Hvaða meðferðir/ íhlutanir notið þið? 

Eru einhver sérhæfð úrræði fyrir þennan hóp? 

Eru einstaklingsáætlanir, hver fylgir þeim eftir? 

 

9) Hver er upplifun þín á meðferðarárangri? 

Er eftirfylgni? 

 

10) Hafa verið gerðar rannsóknir á afdrifum þeirra sem lokið hafa meðferð? 

Hafa verið gerðar rannsóknir á árangri úrræða að öðru leyti sem þið veitið? 

 

11) Hver er upplifun þín á samvinnu við annað starfsfólk sem að málaflokki koma? 

 

12) Hvernig myndir þú vilja hafa meðferðarúrræði fyrir ungmenni í vímuefnavanda í 

framtíðinni? 
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Viðauki 4 – Beiðni um viðtal 

 

Sæll/ Sæl  

 

Elísabet Bjarnadóttir heiti ég og er að ljúka Meistaranámi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

næstkomandi vor.  

Ég er að skrifa MA ritgerð mína nú á haustönn og fjallar hún um hugmyndafræði hins 

opinbera á vímuefnameðferð fyrir ungmenni. Ég er að gera rannsókn á því hvaða aðferðum 

og úrræðum er beitt og geri það með því að taka eigindleg viðtöl við þá stjórnendur sem að 

baki ákvarðana um íhlutanir standa. 

Allir viðmælendur njóta nafnleyndar ef þeir svo óska og verður öllum gögnum eytt að lokinni 

vinnslu þeirra. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og hefur leyfi  

nr: S6984/2014 

Ég óska því eftir viðtali við þig sem tekur í hæsta lagi 30 mínútur. Endilega ef þú sérð þér fært 

láttu mig vita sem fyrst og við getum þá fundið tíma til að hittast. 

 

Með fyrirfram þökk um skjót viðbrögð 

Elísabet Bjarnadóttir 

Sími xxxxxxx og xxxxxxx   

 


