
Þurfa konur annarskonar stuðning en karlar í 

áfengis- og vímuefnameðferð? 

 

Anna Guðrún Hallsdóttir og Tanja Jóhannsdóttir 

Ritgerð til BS prófs (12 einingar) 

 

 

 

 



 

 

 

Þurfa konur annarskonar stuðning en karlar í áfengis- og 
vímuefnameðferð? 

 

Anna Guðrún Hallsdóttir og Tanja Jóhannsdóttir 

Ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði 

Leiðbeinandi: Páll Biering 

 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2015 



 

Do women require different support than men in alcohol and 
substance treatment? 

 

Anna Guðrún Hallsdóttir and Tanja Jóhannsdóttir 

Thesis for the degree of Bachelor of Science 

Supervisor: Páll Biering 

 

 

 

Faculty of Nursing 

School of Health Sciences 

February 2015 



3 

Ritgerð þessi er til BS prófs í hjúkrunarfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Anna Guðrún Hallsdóttir og Tanja Jóhannsdóttir  

 

Prentun: Háskólaprent  

Reykjavík, Ísland 2015 



4 

 

Ágrip 

Bæði konur og karlar geta átt við áfengis- og vímuefnavanda að stríða. Áður fyrr beindust rannsóknir á 

áfengis- og vímuefnamisnotkun aðallega að körlum en konur voru lítið rannsakaðar. Nýlegar 

rannsóknir  um  orsakir neyslu, neyslumynstur og líffræðilega uppbyggingu kynjanna sýna skýran mun 

á kynjunum hvað þetta varðar.  

Ofbeldi í æsku og á fullorðinsárum er stór áhættuþáttur fyrir misnotkun kvenna á áfengi og 

vímuefnum og er talið að mikill hluti þeirra kvenna sem sækja áfengis- og vímuefnameðferð eigi 

ofbeldissögu að baki. Áfall í kjölfar ofbeldis getur þróast út í áfallastreituröskun (PTSD) og er talið að 

um 75% þeirra sem greindir eru með áfallastreituröskun (PTSD) séu konur. Tilgangur þessarar 

fræðilegu samantektar er að fræðast um hvort þörf sé á annarskonar stuðningi fyrir konur en karla í 

áfengis- og vímuefnameðferð og hvort munur sé á neyslu kynjanna. Farið er yfir hvernig 

meðferðarúrræðum á Íslandi er háttað og munurinn skoðaður á blandaðri meðferð og kvennameðferð. 

Við gerð þessarar samantektar eru notaðar niðurstöður rannsókna um efnið ásamt öðrum heimildum. 

Niðurstöður þessarar samantektar sýndu að áfengis- og vímuefnaneysla kynjanna er ólík og 

sömuleiðis ástæður þeirra fyrir neyslu. Kvennameðferð gæti reynst mörgum konum betur en blönduð 

meðferð og taka þarf á vandamálum eins og ofbeldi og áfallastreituröskun (PTSD) strax í upphafi 

meðferðar.  

  

Lykilorð: Konur, kynin, kynjamunur, áfengis- og vímuefnamisnotkun, kvennameðferð, blönduð 

meðferð, ofbeldi, áfallastreituröskun (PTSD). 
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Abstract 

Both men and women suffer from alcohol and substance disorder. Earlier studies on alcohol and drug 

abuse focused mostly on men and little was known about women regarding that topic. Recent studies 

show that there is a gender difference when it comes to alcohol and substance abuse, motives for 

using substances, and the consumption pattern and biological difference.  

Violence in childhood and/or adulthood is considered to be a risk factor for alcohol and substance 

abuse among women and a large number of women that seek treatment have history of violence in 

their lifetime. Individuals can experience trauma after suffering violence and can develop post-

traumatic stress disorder (PTSD), which is common among individuals in alcohol and substance 

treatment. Moreover, women are considered to be 75% of those who develop post-traumatic stress 

disorder (PTSD). The purpose of this review is to find out if there is a need for alternative support for 

women in alcohol and substance treatment and if there is any difference in drug abuse between the 

genders. We look at how treatment in Iceland is carried out in general and at the difference between 

mixed-gender treatment and women-only treatment. This review is based on results from studies and 

other sources that are related to the topic.  

This review showed that the genders differ in terms of alcohol and substance abuse and that the 

motives for drug abuse are different. Women-only treatment could be more beneficial for many women 

rather than mixed-gender treatment, and there is a need to approach problems like violence and post-

traumatic stress disorder (PTSD) in the beginning of the treatment. 

 

Key words: Women, gender, gender difference, alcohol and substance abuse, women-only treatment, 

mixed-gender treatment, violence, post-traumatic stress disorder (PTSD). 

 

 

Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinanda okkar Páli Biering fyrir frábæra leiðsögn og stuðning. Við 

viljum þakka Orra Jóhannssyni fyrir gagnlegar ábendingar og yfirlestur á verkefninu. Einnig viljum við 

þakka fjölskyldu okkar og vinum fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum námið, án þeirra hjálpar hefðum 

við ekki náð markmiðum okkar. Síðast en ekki síst viljum við þakka hvor annari frábæra samvinnu. 
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Skilgreiningar 

Áfengis- og vímuefnafíkn: Áfengis- og vímuefnafíkn er langvinnur sjúkdómur sem hægt er að halda 

niðri með bindindi. Sjúkdómurinn felur í sér veikleika í taugakerfinu og einkennist bæði af stjórnlausri 

löngun í fíkniefnið og stjórnleysi í neyslu þess (Bobzean, DeNobrega og Perrotti, 2014). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur út flokkunar- og greiningarkerfi sjúkdóma, ICD-10, sem 

stendur fyrir International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems (World 

Health Organization, 2010). Til að uppfylla skilmerki fíknar samkvæmt ICD-10 þarf einstaklingur að 

uppfylla að minnsta kosti þrjú af sex greiningarviðmiðum á síðustu 12 mánuðum: 

 

1. Sterk löngun eða þörf til að neyta ákveðins efnis.  

2. Erfiðleikar við stjórn á neyslu efnisins; hve oft efnisins er neytt, magnsins sem neytt er og 

erfiðleikar við að binda enda á neysluna.  

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni koma þegar neyslan er minnkuð eða henni hætt og hægt er að 

koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni eða minnka þau með neyslu efnanna. 

4. Neysla efnisins leiðir til aukins þols fyrir því,  meira magn af fíkniefninu þarf til að fá sömu áhrif 

og áður fékkst með minna magni. 

5. Vanræksla áhugamála og ánægjuefna og meiri tíma er varið í það sem tengist vímuefninu, 

svo sem neyslu þess, að nálgast efnið og ná sér eftir neysluna. 

6. Neyslan heldur áfram þrátt fyrir augljósar skaðlegar afleiðingar hennar á neytandann (Vale, 

2010; WHO, 2004).  

 

Ánetjun: Í ICD-10 er hugtakið ánetjun skilgreint sem samansafn af vitsmuna-, hegðunar-, og 

lífeðlisfræðilegum þáttum. Einstaklingur setur vímuefnið eða flokk vímuefna í mun hærri forgang heldur 

en það sem áður skipti hann máli. Það sem einkennir ánetjun er mikil eða óstjórnleg löngun í ákveðið 

vímuefni sem getur verið áfengi, fíkniefni, lyfseðilsskylt lyf eða tóbak (WHO, e.d.a). 

 

Misnotkun: Hugtakið misnotkun hefur ólíka merkingu eftir því við hvað er átt, en hér er átt við 

misnotkun á vímuefnum, áfengi og hugbreytandi efnum. Í greiningarhandbók ameríska 

geðlæknafélagsins, DSM-IV, er misnotkun á vímuefnum skilgreind sem slæmt neyslumynstur sem 

veldur vandamálum tengd atvinnu, félagslegum, líkamlegum eða sálfélagslegum þáttum og er 

notkuninni haldið áfram þrátt fyrir slæm áhrif þess á einstaklinginn (WHO, e.d.b). 

  

Vímuefni: Ávanabindandi efni sem geta bæði verið lögleg eins og áfengi eða nikótín og ólögleg eins 

og til dæmis kókaín eða heróín. Sé lyfseðilsskyldum lyfjum eins og ópíóðum, örvandi eða bælandi 

lyfjum neytt í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum geta þau einnig flokkast sem vímuefni (Bobzean 

o.fl., 2014). 
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1 Inngangur 

Áfengis- og vímuefnaneysla er stórt vandamál bæði fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið. 

Neyslan hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu og eykur líkur á félagslegum vandamálum og 

glæpum (Creamer, Burgess og McFarlane, 2001). Konur sem misnota áfengi og vímuefni eru líklegri 

en aðrar konur til þess að hafa ómeðhöndlaðan geðsjúkdóm, vera beittar ofbeldi af hendi maka, vera 

heimilislausar eða komast í kast við lögin. Konur í neyslu á barneignaraldri hafa hærri tíðni 

kynsjúkdóma og verða frekar fyrir óæskilegum þungunum (Goodman og Wolff, 2013). Á síðari árum 

hefur verið horft á fleiri þætti en einungis fíknivandann. Í rannsóknum á efninu hefur komið fram há 

tíðni áfallastreituröskunar í tengslum við misnotkun vímuefna (Creamer o.fl, 2001). Flestar rannsóknir 

benda einnig til þess að meirihluti kvenna í neyslu hafa orðið fyrir ofbeldi og/eða misnotkun af 

einhverju tagi. Hafi kona einhverntíma verið beitt ofbeldi aukast líkur á því að hún misnoti áfengi og 

fíkniefni (Covington, 2008). Fyrir áratugum síðan var talið að neysla áfengis og vímuefna væri 

aðallega vandi karlmanna. Árið 1993 lögðu bandarísk yfirvöld áherslu á að þörf væri á að rannsaka 

þarfir kvenna í áfengis- og vímuefnameðferðum betur og hefur rannsóknum fjölgað árlega síðan 

(Greenfield o.fl., 2007a). Rannsóknir gefa til kynna að líffræðileg svörun, langtíma áhrif og ástæður 

vímuefnaneyslu séu ólík milli kynjanna (Lynch, Roth og Carroll, 2002). Konur sem glíma við fíknivanda 

leita sér oft hjálpar seinna en karlmenn. Konur vinna meira heima en karlmenn og eru vandamál þeirra 

þar af leiðandi ekki eins sýnileg. Af þeim sökum eru minni kröfur frá vinnuveitendum að þær leiti sér 

hjálpar. Framgangur sjúkdómsins er sömuleiðis hraðari hjá konum en körlum, þær eru líklegri til að 

eiga maka sem er einnig með fíknivanda og gerir sá maki ekki kröfur til konunnar að leita sér hjálpar. 

Konur eiga sömuleiðis erfiðara um vik að komast frá heimili og börnum til þess að fara í meðferð og 

eins er skortur á kvennameðferð sem tekur mið af sérstökum þörfum þeirra (Westermeyer og 

Boedicker, 2000).  

Síðastliðin þrjátíu ár hafa orðið miklar breytingar á áfengis og vímuefnameðferð sem byggir á 

gagnreyndri þekkingu. Aukin fjárveiting hefur verið lögð í þetta málefni sem leitt hefur til aukinna 

rannsókna á þessu sviði. Þessar stefnubreytingar hafa bætt gæði og árangur meðferða á sviði 

áfengis- og vímuefnavanda (Grella, 2008). Áður fyrr var megináhersla lögð á fíknina og gert ráð fyrir 

að önnur vandamál myndu hverfa þegar bata væri náð eða að viðkomandi fengi síðar aðstoð annarra 

fagaðila við að leysa önnur vandamál (Covington, 2008). Meðferðarúrræði sem sniðin eru að þörfum 

kvenna hafa rutt sér til rúms og er tekið á ýmsum vandamálum sem konur standa frammi fyrir sem ekki 

er tekið á sérstaklega í blandaðri meðferð (Greenfield og Grella, 2009). Sýnt hefur verið fram á 

mikilvægi þess að taka heildrænt á fíknivandanum og að áfengis- og vímuefnameðferðin taki mið af 

sálfélagslegum þörfum kvennanna (Covington, 2008).  

Í þessari fræðilegu samantekt leitum við svara við því hvort kynjamunur sé á neyslu og 

meðferðarárangri og hvort það sé þörf á annarskonar stuðningi fyrir konur en karla í áfengis- og 

vímuefnameðferð. Í leit að svörum förum við yfir sérstöðu kvenna í vímuefnaneyslu, muninn á 

neyslumynstri kynjanna og mismunandi ástæðum þeirra fyrir áfengis- og vímuefnanotkun. Fjallað 

verður um þætti sem hafa sýnt að skipti máli fyrir horfur kvenna í meðferð, svo sem ofbeldi, 

áfallastreitu og barneignir. Að lokum verður fjallað um muninn á blandaðri meðferð og kvennameðferð 

og farið verður sérstaklega í hvernig meðferðarúrræðum fyrir konur er háttað á Íslandi. 
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2 Neyslumunur kynjanna 

Rannsóknir sýna fram á mun á neyslumynstri og misnotkun vímuefna milli kynjanna og getur kyn 

einstaklings haft áhrif á hvernig neysla hans og meðferð við vímuefnavanda þróast. Faraldsfræðilegar 

upplýsingar sýna að konur eru í minnihluta samanborið við karla þegar kemur að vímuefnananeyslu, 

en þó er fjöldi þeirra kvenna sem misnota vímuefni að aukast (Bobzean o.fl., 2014). Nýlegar 

rannsóknir benda til þess að munurinn á milli kynjanna hvað varðar notkun á áfengi og áfengissýki fari 

minnkandi. Faraldsfræðilegar bandarískar kannanir frá níunda áratugnum áætluðu að hlutfallið milli 

kvenna og karla með áfengissýki væri fimm karlar á móti einni konu en sambærilegar nýrri kannanir 

sýna að hlutfallið er nú þrír karlar á móti einni konu (Greenfield, Back, Lawson og Brady, 2010).  

Áður fyrr fengu konur og karlar sömu meðferð við fíknivanda. Erlendar rannsóknir á ánetjun 

einblíndu meira á karlmenn og hvernig þeim vegnaði en konur voru að sama skapi lítið rannsakaðar. Í 

kjölfar kvennahreyfingarinnar um 1970 var farið að rannsaka hvort að konur og karlar þyrftu á ólíkri 

áfengis- og vímuefnameðferð að halda. Í kringum 1990 var svo farið að bjóða upp á sérstök 

meðferðarúrræði fyrir konur í hinum vestræna heimi. Þessar breytingar voru byggðar á rannsóknum 

sem sýndu að rík þörf væri á því að taka á ólíkum vandamálum kynjanna í meðferð. Þessi ólíku 

vandamál felast í mismunandi upphafi vímuefnaneyslu, framgangi fíknar og á samfélagslegum áhrifum 

á kynin sem ýmist auðvelda eða hindra þáttöku þeirra í meðferð (Greenfield og Grella, 2009). Nú á 

tímum er meira um kynjaskipta meðferð og eru meðferðarstofnanir farnar að bjóða upp á ýmis úrræði 

sem miða að ólíkum þörfum kynjanna (Green, 2006). 

Kynin leiðast oft af ólíkum ástæðum út í áfengis- og vímuefnaneyslu og fara mismunandi leiðir í 

neyslunni áður en þau leita sér hjálpar (Grella, 2008). Almennt leita konur sér hjálpar seinna í 

sjúkdómsferlinu en karlmenn. Þær sem leiðast út í neyslu ná fljótt sama neyslustigi og karlmennirnir 

þar sem þróun sjúkdómsins hjá konum er yfirleitt hraðari en hjá körlum (Green, 2006). Sökum þess 

hve seint konur leita sér hjálpar eru þær oft á tíðum verr á sig komnar þegar þær koma til meðferðar. 

Þær eru taldar eiga við meiri hegðunar og félagsleg vandamál að stríða og líkamlegt ástand þeirra er 

oft lakara en hjá körlum (Greenfield o.fl., 2010).  
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3 Neyslumynstur kynjanna 

Rannsóknir hafa sýnt að neyslumynstur og ástæður fyrir neyslu hjá kynjunum séu ólíkar (Lynch o.fl., 

2002). Kynin misnota sömu vímuefni en ekki alltaf á sama hátt. Borið hefur á verulegum mun á 

kynjunum hvað varðar þætti sem koma neyslu af stað, ástæðum fyrir áframhaldandi neyslu og falli eftir 

bindindi (Fattore, Melis, Fadda og Fratta, 2014).  

Rannsóknir síðustu ára sýna fram á að konur sem leiðast út í neyslu áfengis og vímuefna neyti 

þeirra í enn stærri skömmtum en áður. Yngri konur eru farnar að ná karlmönnum í neyslu og innbyrða 

sambærilegt magn af áfengi og vímuefnum (Fox og Sinha, 2009). Karlmenn eru hins vegar yngri en 

konur þegar þeir ánetjast áfengi (Sonne, Back, Diaz Zuniga, Randall og Brady, 2003). Það virðist þó 

vera svo að þegar konur byrja að drekka reglulega missi þær fyrr stjórn á drykkjunni (Keyes, Martins, 

Blanco og Hasin, 2010). Þegar að neyslutíðni unglinga í hinum vestræna heimi er borin saman þá 

hverfur þessi kynjamunur. Þó eru örlítið fleiri unglingsstúlkur sem reykja og nota lyfseðilsskyld lyf 

(Lynch o.fl., 2002). 

Samkvæmt faraldsfræðilegum gögnum eru fullorðnir karlmenn fjórum sinnum líklegri en konur til að 

glíma við áfengissýki og tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að verða háðir öðrum vímuefnum. Konur 

neyta áfengis í minna magni og eru ólíklegri en karlmenn til að neyta áfengis á hverjum degi. 

Karlmenn eru hins vegar líklegri en konur til þess að neyta ólöglegra fíkniefna eins og kókaíns eða 

heróíns. Konur nota frekar lyfseðilsskyld lyf eins og róandi lyf (Lynch o.fl., 2002). Lyf sem venjulega 

eru skilgreind sem ávanabindandi eru örvandi lyf, ópíöt, róandi lyf, svefnlyf og sum flogaveikislyf. 

Lyfjafíklar nota öll þessi lyf annað hvort til inntöku eða gjafar í æð. Ekki er vitað hvar Ísland stendur í 

samanburði við aðrar þjóðir en misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum getur endað með alvarlegum 

afleiðingum eins og bráðainnlögnum, alvarlegum sýkingum, afbrotum, dauðsföllum og fíknimeðferð 

(Magnús Jóhannson, Leifur Bárðarson og Ólafur B. Einarsson, 2013). Í könnun sem gerð var í 

Bandaríkjunum kom í ljós að konur á aldrinum 12-17 ára voru líklegri til að nota lyfseðilsskyld lyf en 

karlar, en konur á aldrinum 18-25 ára voru ólíklegri en karlar til að nota lyfseðilsskyld lyf. Bæði kynin, 

eldri en 26 ára, voru með svipaða notkunartíðni. Einnig kom í ljós í sömu könnun að konur sem reyktu 

og áttu við geðræn vandamál að stríða voru í aukinni hættu á að ánetjast áfengi eða öðrum 

vímuefnum (Back, Lawson, Singleton og Brady, 2011). Rannsóknir sýna jafnframt að konur misnota 

frekar lyfseðilsskyld lyf sem ættingjar eða vinir útvega þeim meðan karlmenn eru líklegri til að kaupa 

lyfin sjálfir (Back, Payne, Simpson og Brady, 2010). Ekki ber þó öllum rannsóknum saman um notkun 

lyfseðilsskyldra lyfja og samkvæmt gögnum frá National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 

Conditions í Bandaríkjunum eru karlmenn taldir standa jafnir konum í notkun þeirra (Greenfield o.fl., 

2010).  

Í sænskri rannsókn Jakobson, Hensing og Spak (2008) þar sem tekin voru viðtöl við karla og konur 

með áfengisvandamál kom í ljós að bæði kynin litu á áfengi sem stóran þátt í sínu lífi. Konur sögðust 

til að mynda nota áfengi til þess að slaka á eftir annasaman dag. Slík neysla getur orðið að fíkn þegar 

fram líða stundir enda eru slökunaráhrif áfengis löngu þekkt og tengd því að einstaklingar þróa með 

sér fíknisjúkdóm. Eins eru konur taldar þróa með sér áfengissýki hraðar en karlmenn. Með hraðari 

framgangi er átt við tímabilið frá því að þær fyrst byrja að neyta áfengis þar til sjúkdómurinn byrjar að 



11 

hafa líkamlegar og sálrænar afleiðingar. Hefur þetta tímabil verið nefnt ,,telescoping’’ (Lynch o.fl., 

2002). Westermeyer og Boedicker (2000) halda því einnig fram að fíkn kvenna í vímuefni þróist hraðar 

en hjá körlum. Þeir báru saman neyslu kynjanna á áfengi, tóbaki, koffeini, kannabis, slævandi lyfjum, 

ópíóðum, kókaíni, amfetamíni, PCP og ofskynjunarlyfjum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að konur nota öll 

vímuefnin fyrir utan kókaín í styttri tíma í en karlmenn. Ekki er munur á ánetjun efnanna milli karla og 

kvenna en rannsóknin bendir til þess að það taki styttri tíma fyrir konur að verða háðar efnunum. 
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4 Líffræðilegur munur á kynjunum 

Eins og áður sagði eru kynin ólík að uppbyggingu og hafa vímuefni mismunandi áhrif á líffræðilega 

svörun þeirra. Það virðist sem nokkur af þessum ólíku einkennum kynjanna skipti máli þegar kemur að 

áfengis- og vímuefnaneyslu. Meðal líkamlegra þátta má nefna meira fitumagn í líkama kvenna, 

öðruvísi hormónasamsetningu og aðra þætti sem tengjast tíðahring kvenna. Konur virðast finna fyrir 

heilsufarslegum vandamálum fyrr en karlar og upplifa verri fráhvarfseinkenni samkvæmt íslenskri 

rannsókn sem gerð var árunum 2000-2001. Rannsóknin var gerð á 516 sjúklingum sem leituðu til 

meðferðar á Teigi, Vogi og deild 33A á Landspítalanum- Háskólasjúkrahúsi. Tæplega þriðjungur 

úrtaksins (30%) voru konur. Niðurstöðurnar sýndu að konur sem leita sér hjálpar vegna áfengis- og 

vímuefnafíknar finna fyrir áberandi meiri fráhvarfseinkennum en karlar eftir neyslu á róandi lyfjum. Með 

fráhvarfseinkennum er átt við bæði líkamleg og sálræn einkenni svo sem skjálfta í líkama eða í 

höndum, svita, hræðslu, örvæntingu og ótta. Fráhvarfseinkennin koma einnig seinna fram hjá konum, 

eru lúmskari og standa lengur yfir og verða konur þar af leiðandi veikari en karlmenn (Fríða Proppé, 

2003).   

Forklínískar rannsóknir hafa sýnt fram á meiri svörun við vímuefnum hjá konum en körlum. Konur 

eru taldar líklegri en karlar til að þróa með sér fíkn á nánast öllum tegundum vímuefna. Hormóna-

samsetning kynjanna og tíðahringur kvenna virðist hafa áhrif á áfengismisnotkun þeirra. Niðurstöður 

nokkurra erlendra rannsókna benda til að tíðahringur kvenna ásamt hormónum spili hlutverk í 

mismunandi fíkn kynjanna. Þættir eins og estrógen og tíðahringur kvenna eru einnig taldir eiga 

einhvern þátt í meðferðarárangri þeirra en þetta viðfangsefni þarfnast frekari rannsókna (Fattore o.fl., 

2014).  

Hormón sem frammleidd eru í eggjastokkum kvenna eins og estrógen og progesterón, 

niðurbrotsefni progesteróns og viðtakar á taugaboðefninu GABA-A eins og viðtakinn DHEA, gætu haft 

áhrif á viðbrögð einstaklinga eftir vímuefnaneyslu. Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt fram á að 

tíðahringur kvenna virðist hafa áhrif á viðbrögð kvenna við örvandi vímuefnum. Eggbússtigið í 

tíðahringnum, þar sem estrógenmagn er hátt og prógesterón lágt, getur haft þau áhrif að viðbrögð 

kvenna við örvandi lyfjum eru sterkari. Rannsókn sem gerð var til að kanna viðbrögð einstaklinga við 

kókaíni sýndi að karlmenn sem tóku þátt og konur á eggbússtiginu í tíðahringnum fundu fyrir meiri 

vímu heldur en konur sem voru á gulbússtiginu. Ekki er vitað hvort það er vegna estrógen eða 

prógesterón áhrifa á konurnar (Greenfield o.fl., 2010). Margar konur tengja neyslumynstur sitt 

tíðahringnum. Tengsl hafa verið fundin milli fyrirtíðarspennu og alkóhólisma, það er að segja, konur 

sem þjást af fyrirtíðaspennu eru taldar líklegri til að þróa með sér áfengissýki en konur sem ekki finna 

fyrir fyrirtíðaspennu (Fríða Proppé, 2003).   

Sýnt hefur verið fram á að konur sem neyta sama magns af áfengi og karlar hafa meira 

áfengismagn í blóðinu og upplifa meiri vímu (Lynch o.fl., 2002). Talið er að skýringin á þessu sé sú að 

konur hafa hlutfallslega meira fitumagn í líkama sínum samanborið við karla. Karlar hafa hins vegar 

meira vatnsmagn, en vatn þynnir út áfengi í líkamanum ólíkt fitu. Einnig hefur því verið haldið fram að 

konur hafi ekki eins mikið af hvötum í magavegg og karlar og þannig eyðist síður áfengi hjá konum 

(Fríða Proppé, 2003).  
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Talið er að konur finni fyrir neyslutengdum heilsufarsvandamálum eins og háum blóðþrýstingi, 

vannæringu og fitulifur fyrr en karlmenn (Fríða Proppé, 2003). Bæði langtíma og skammtíma neysla 

vímuefna getur haft áhrif á heilsufar kynjanna og í mörgum tilfellum virðast konur vera viðkvæmari fyrir 

skaðlegum áhrifum neyslunnar. Til að mynda geta konur þróað með sér alvarleg heilsufarsvandamál 

eins og skorpulifur þrátt fyrir styttri og minni áfengisneyslu samanborið við karla (Lynch o.fl., 2002).   
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5 Ástæður fyrir vímuefnaneyslu 

Þegar ástæður áfengisneyslu eru skoðaðar er talið að karlmenn leiti í áfengi til að falla inn í hóp eða til 

að skemmta sér. Konur virðast hins vegar neyta áfengis til þess að flýja streitu og erfiðar tilfinningar 

(Greenfield o.fl., 2010). Konur sem að glíma við fíkniefnavanda nota vímuefni sem leið frá 

vandamálum í lífinu, svo sem slæmu sambandi við maka, ofbeldi sem þær eru beittar eða 

smitsjúkdómum á borð við HIV (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Í fyrrnefndri 

íslenskri rannsókn sem gerð var á 516 sjúklingum sem fóru í áfengis- og vímuefnameðferð á Teigi, 

Vogi og deild 33A á Landspítalanum- Háskólasjúkrahúsi árunum 2000 til 2001, kom í ljós að konurnar 

í úrtakinu fundu fyrir áberandi meiri kvíða en karlar ásamt minni sjálfsvirðingu, skömm og sektarkennd. 

Þær fundu fyrir andlegri vanlíðan og miklum andlegum einkennum. Konur eru taldar fara frekar í 

meðferð vegna innri þrýstings og sýndu rannsóknarniðurstöðurnar einnig að konur eru mun 

tilfinninganæmari og undirlátssamari í samanburði við karla (Fríða Proppé, 2003).  
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6 Áhættuþættir 

Áhættuþættir sem stuðla að áfengis- og vímuefnanotkun eru taldir byggja á flóknu samspili erfða, 

umhverfis og menningar ásamt sálfélags-, líffræði-, félags-, trúar- og andlegum þáttum (Cormier, Dell 

og Poole, 2004). Hafa þessir þættir áhrif á magn áfengis sem einstaklingur neytir og neyslumynstur 

hans. Bæði eru þetta einstaklingsbundnir þættir og þættir í umhverfinu. Sem dæmi um umhverfisþætti 

má nefna reglur í samfélaginu sem snerta áfengi, hversu aðgengilegt það er (WHO, 2014), lífsviðburði 

einstaklings, fjölskyldu og félagsskap. Af einstaklingsbundnum þáttum má nefna genasamsetningu, 

geðraskanir, hegðunarraskanir, athyglisbrest með ofvirkni (ADHD), árásargirni eða lyndisröskun 

(Swadi, 1999). Ekki er hægt að kenna einum ákveðnum áhættuþætti um en eftir því sem 

áhættuþáttum einstaklings fjölgar því líklegri er hann til að þróa með sér áfengisfíkn (WHO, 2014). 

Aldur einstaklings þegar hann byrjar að neyta áfengis eða vímuefna er talinn vera áhættuþáttur 

misnotkunar vímugjafa. Einstaklingur sem byrjar að neyta áfengis á aldrinum 11 til 14 ára er í mun 

meiri hættu á að þróa með sér áfengisvandamál heldur en einstaklingur sem byrja seinna að neyta 

áfengis (DeWit, Adlaf, Offord og Ogborne, 2000). Það er almennt viðurkennt að mynstur áfengis- og 

vímuefnaneyslu á unglingsárum er stór áhrifaþáttur í neysluhegðun síðar á lífsleiðinni. Samkvæmt 

könnunum sem gerðar hafa verið á unglingum í Bandaríkjunum hafa flestir byrjað að þróa með sér 

fíknivanda á unglingsárunum en ekki var tekið fram hvort munur hefði fundist milli kynjanna 

(Swendsen o.fl., 2012). 

Alkóhólismi er talinn vera erfðafræðilegur sjúkdómur og er álitið að hann erfist jafnt hjá konum sem 

körlum (Fríða Proppé, 2003). Börn foreldra sem eiga við fíknivanda að stríða eru líklegri til að verða 

alkóhólistar eða fíklar, frekar en börn þeirra sem ekki eiga við fíknivanda að stríða. Hvort sem að það 

er vegna erfðafræðilegra eða umhverfislegra þátta (Steele, 1998) er áfengissýki algengari í sumum 

ættum en öðrum. Svokallaðar tvíburarannsóknir og rannsóknir á tökubörnum hafa sýnt fram á stóran 

þátt erfða í áfengissýki (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann [SÁÁ], e.d.a). Ástralskar 

rannsóknir á tengslum milli erfða og áfengissýki sem gerðar hafa verið á karlkyns og kvenkyns 

tvíburum, bæði ein- og tvíeggja, ættleiddum börnum og fjölskyldum þeirra, sýna sterkt samband milli 

erfða og áfengissýki. Niðurstöðurnar sýna fram á a.m.k. 64% fylgni milli erfða og áfengisfíknar, bæði 

hjá konum og körlum (Bierut, Schuckit, Hesselbrock og Reich, 2000; Heat o.fl., 1997). Heat o.fl. (1997) 

gerðu rannsókn til að kanna kynjamun á arfgengi áfengissýki vegna skorts á upplýsingum um slíkt 

meðal kvenna. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að kyn skiptir ekki máli hvað varðar þennan 

þátt, þ.e. áfengissýki erfist jafnt meðal kvenna og karla. Samkvæmt rannsóknum í Bandaríkjunum, 

sem einnig innihalda gögn frá Brasilíu og Bretlandi, eru konur sem fara í fíknimeðferð líklegri en karlar 

til að koma úr fjölskyldum sem misnota áfengi og önnur vímuefni (UNODC, 2004).  

Þolendur ofbeldis misnota oft áfengi eða fíkniefni til að deyfa sársaukann sem fylgir því að vera 

fórnarlömb. Ofbeldi er talið vera einn af áhættuþáttunum fyrir áfengis- og fíkniefnamisnotkun og er 

fíknivandi oft ríkjandi í fjölskyldum sem hafa sögu um kynferðisofbeldi (Steele, 1998). Einstaklingar 

sem að fara í fíknimeðferð eiga margir það sameiginlegt að hafa þolað áföll tengd líkamlegu, andlegu 

eða kynferðislegu ofbeldi (Sacks, McKendrick og Banks, 2008; Easton, Swan og Sinha, 2000). Eru 

konur líklegri en karlar til að hafa orðið fyrir ofbeldi bæði af líkamlegu eða kynferðislegu tagi (UNODC, 
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2004). Börn sem verða vitni að ofbeldi eða hótunum um ofbeldi hjá foreldrum sínum eru líklegri til þess 

að þróa með sér ofbeldis og afbrotahegðun í barnæsku. Þau eru einnig líklegri til þess að þróa með 

sér áfengisfíkn síðar á ævinni sem eykur líkur á því að þau verði síðan gerendur ofbeldis (WHO, 

2011). Ofbeldissaga getur aukið líkurnar á andlegum vandamálum og eru konur líklegri en karlar til að 

glíma við lyndisraskanir, svo sem kvíða eða þunglyndi af þessum völdum (UNODC, 2004). Rannsókn 

framkvæmd af Genetics Initiative of the National Institute of Mental Health (NIMH) sýnir fram á sterk 

tengsl milli þess að vera með geðvanda og áfengissýki. Rannsakað var hvort að tengsl væru í 

fjölskyldum þar sem geðhvarfasýki væri algeng og hvort auknar líkur væru á áfengissýki. 

Niðurstöðurnar sýndu að karlar með alvarlega lyndisröskun (affective disorder) eru tvisvar sinnum 

líklegri en karlar með ekkert geðvandamál til að þróa með sér áfengissýki. Hins vegar eru konur með 

geðröskun sjö sinnum líklegri til að þróa með sér áfengissýki (Nurnberger, Foroud, Flury, Meyer og 

Wiegand, 2002). Rannsókn Brady, Grice, Dustan og Randall (1993), sýndi fram á að konur með 

geðvandamál eins og þunglyndi, kvíðaröskun eða áfallastreituröskun sem fyrsta vandamál eru líklegri 

til að þróa með sér fíknivanda í kjölfarið frekar en karlar. Karlmenn eru hinsvegar líklegri til að þróa 

með sér þunglyndi í kjölfar fíknivanda. 

Geðraskanir eru taldar vera stór áhættuþáttur fyrir þróun fíknivanda. Börn og fullorðnir sem stríða 

við þunglyndi, geðklofa, hegðunaraskanir eða athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) eru talin í mun meiri 

hættu heldur en þeir sem ekki glíma við þess konar vandamál (Volkow, 2005). Athyglisbrestur með 

ofvirkni (ADHD) er talinn vera áhættuþáttur fyrir misnotkun fíkniefna eða nikótíns og er ástæðan talin 

vera sú að einstaklingar með ómeðhöndlað ADHD reyni að róa sig sjálfir með áfengismisnotkun eða 

nikótíni (Ohlmeire o.fl. 2007).  

Eins hefur verið sýnt fram á að áföll á lífsleiðinni auka líkur á áfengis- og vímuefnamisnotkun 

(Danielson o.fl., 2009). Auk þess glíma einstaklingar með áfallastreituröskun við alvarlegri áfengis- og 

vímuefnavanda en þeir sem ekki þjást af áfallastreituröskun (Mcfall, MacKay og Donovan, 1992). 
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7 Áfallastreituröskun (PTSD) 

Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) hefur víðtæk áhrif á líf og heilsu manna og er því 

nauðsynlegt að þekkja einkenni áfallastreitu. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa lent í áföllum og 

þeir sem greindir eru með PTSD, hafa mestu líkurnar á að þjást af ýmiskonar langvinnum kvillum 

(Sledjeski, Speisman og Dierker, 2008). PTSD greinist æ oftar hjá þeim sem eiga við fíknivanda að 

stríða (Brown, Recupero og Stout, 1995) og er það stór áhættuþáttur hjá þeim sem glíma við fíkn. Sýnt 

hefur verið fram á tengsl PTSD og lélegrar meðferðarheldni og þáttöku í áfengis- og vímuefnameðferð 

(Kessler o.fl., 1999). Í nýlegri bandarískri rannsókn kom fram að um 75% bandaríkjamanna höfðu 

upplifað áfall og að 6,7% þrói með sér PTSD í kjölfar áfalla. Af þessum 6,7% sem eru með PTSD eru 

um 75% konur (Sledjeski o.fl.,  2008).  

Áfallastreituröskun (PTSD) er kvíðaröskun sem einstaklingur getur þróað með sér eftir að hafa 

upplifað eða orðið vitni að alvarlegum eða lífsógnandi atburði (American Psychiatric Association, 

1994). Það sem einkennir helst áfallastreitu eru kvíðaköst, ofurárverkni, niðurbæling minninga, 

martraðir, endurupplifanir og óvelkomnar minningar (Kessler, o.fl., 1999). Alvarleiki áfallastreitu-

röskunar byggist á áhrifum ógnarinnar á einstaklinginn sem verður fyrir reynslunni. Styrkur og áhrif 

áfalls er alltaf háð innri og ytri þáttum sem hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn túlkar reynslu sína. 

Afleiðingar áfallsins fara ekki einungis eftir því hversu skelfileg lífsreynslan er heldur einnig 

félagslegum stuðningi, aðlögunarhæfni, auðsæranleika og fleiru (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og 

Kristinn Tómasson, 2001).  

Streituviðbrögð má flokka í bráð áfallaviðbrögð, bráða áfallastreitu, síðkomna áfallastreitu og 

fjölþætta áfallastreitu. Síðkomin áfallastreita á við um einkenni sem standa lengur en mánuð eða koma 

fram mánuði eða síðar eftir áfall. Hætta á varanlegum veikindum og auknum fylgikvillum er til staðar ef 

einkenni fjara ekki út á þremur mánuðum. Hugtakið fjölþætt áfallastreita er notuð um afleiðingar lang-

tíma harðræðis svo sem misþyrminga og reynslu fullorðna og barna sem búa við líkamlegt, kynferðis-

legt og andlegt ofbeldi. Í síðkominni áfallastreitu og fjölþættri áfallastreitu er mesta hættan á vímuefna-

misnotkun (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 25-45% einstaklinga sem eru í áfengis- og vímuefnameðferð 

uppfylli greiningarskilmerki PTSD (Bonin, Norton, Asmundson, Dicurzio og Pidlubney, 2000). Þó er 

hugsanlegt að tíðni PTSD sé hærri þar sem þessi þáttur hefur lítið verið greindur og hafa sjúklingar þá 

annaðhvort bælt minningarnar niður eða þora ekki að segja frá (Bonin o.fl., 2000). Þar af leiðandi fá 

þeir oft ekki fullnægjandi meðferð sem tekur á rót vandans. Mikilvægt er að hafa alltaf hugfast að þeir 

sem leita sér hjálpar vegna fíknivanda gætu hugsanlega verið með PTSD (Brown o.fl., 1995). 

7.1 Áfallastreituröskun og vímuefnaneysla 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt fram á mikla fylgni milli fíknisjúkdóma og PTSD. Áfengi og önnur 

vímuefni eru notuð til þess að deyfa sársaukafullar minningar og vanlíðan, en fólki í neyslu er svo aftur 

hættara við að upplifa aftur áföll í neyslunni (Reynolds o.fl., 2005). Auk þess eru þeir sem eru bæði 

með áfallastreituröskun (PTSD) og fíknisjúkdóm líklegri til þess að greinast með alvarlegri einkenni 

áfallastreitu en þeir sem eru einungis með áfallastreitu (Saladin, Brady, Dansky og Kilpatrick, 1995).  
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Í rannsókn Bonin o.fl. (2000) kom í ljós að rúmlega 50% einstaklinga í áfengis- og 

vímuefnameðferð voru greindir með PTSD eða veikari einkenni af PTSD. Þeir sem greindir voru með 

PTSD voru óánægðari með líf sitt, áttu fleiri sjálfsvígstilraunir að baki og hærri tíðni kvíða og 

þunglyndis heldur en þeir sem ekki voru með PTSD. Einstaklingar með áfallastreituröskun leituðu 

frekar í áfengi og/eða vímuefni til þess að takast á við vandamál. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem 

nota áfengi eða vímuefni sem leið til að takast á við vandamál misnota frekar áfengi. Einstaklingar 

með PTSD höfðu hærri tíðni kvíða en jafn háa tíðni þunglyndis borið saman við einstaklinga sem 

hugsanlega voru með PTSD. Bonin o.fl. (2000) drógu því þá ályktun að einstaklingar sem sýna 

einkenni PTSD þrátt fyrir að þau séu vægari, geta líka verið með þunglyndis einkenni sem eru 

hamlandi í þeirra lífi. Það hversu há tíðni PTSD kom fram í rannsókninni sýndi fram á mikilvægi 

greiningu áfallastreituraskana strax í upphafi áfengis- og vímuefnameðferðar.  

7.2 Konur og PTSD 

Tvö líkön (model) hafa verið notuð til þess að skýra tengsl PTSD og vímuefnanotkunar hjá kynjunum. 

Fyrra líkanið heldur því fram að PTSD leiði til vímuefnanotkunar og að vímuefnin þjóni þeim tilgangi að 

deyfa einkenni áfallastreituröskunarinnar. Síðara líkanið heldur því hinsvegar fram að vímuefnanotkun 

komi á undan PTSD. Með því er átt að vímuefnanotkun getur leitt til þess að einstaklingurinn upplifi 

ýmiskonar áföll í neyslunni og þrói þannig með sér PTSD (Raghavan og Kingston, 2006).  

Ástæður áfallastreituraskana eru ólíkar á milli kynjanna og kynin sýna ólík einkenni. Konur eru 75% 

þeirra sem þróa með sér áfallastreituröskun (Sledjeski o.fl., 2008). Í rannsókn Brown o.fl. (1995) á 

báðum kynjunum var rannsökuð tíðni PTSD hjá þeim sem voru í áfengis- og vímuefnameðferð og 

tengsl PTSD við tíðni innlagna. Há tíðni einstaklinga með veikari einkenni PTSD kom rannsakendum á 

óvart og leiddi í ljós að PTSD er mjög vangreint. Einstaklingar eiga það til að segja ekki frá áföllum 

vegna þess að þeir hafa bælt þau niður eða þora ekki að stíga fram. Þar af leiðandi fer fólk í meðferð 

án þess að verið sé að taka á undirliggjandi vandamáli. Líklegra er að konur frekar en karlar hafi 

upplifað líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi og jafnvel nauðgun. Einnig hafa konur yfirhöfuð upplifað 

fleiri áföll á ævinni en karlar. Ekki var marktækur munur á tíðni innlagna milli kynjanna. Niðurstöður 

Brown o.fl. (1995) sýndu að einstaklingar með hugsanlegt PTSD fóru oftar í meðferð en þeir sem ekki 

voru með PTSD. Ef tekið væri sérstaklega á PTSD hjá einstaklingum í meðferð er hugsanlegt að 

innlögnum myndi fækka. 

Af þeim einstaklingum sem þjást af áfengissýki eru 10,3% karla og 26,2% kvenna með áfallastreitu-

röskun sem sýnir að tíðni áfallastreituraskanna er mun hærri hjá konum sem þjást af áfengissýki 

(Kessler o.fl., 1997). Sonne o.fl. (2003) gerðu rannsókn á 80 einstaklingum með áfengissýki og PTSD 

og var kynjahlutfallið jafnt. Í ljós kom að konur eru mun líklegri til þess að greinast með PTSD áður en 

þær eru greindar með áfengissýki. Konur eru auk þess líklegri til að forðast hugsanir, tilfinningar eða 

samræður sem tengjast áfallinu og kenna sjálfum sér um áfallið. Nærri allar konurnar, eða 97%, sögðu 

að einkenni PTSD hafi hamlandi áhrif á þær félagslega en ekki kom fram í rannsókninni hvað það fól í 

sér.  

Þó að kynin verði fyrir svipuðum fjölda áfalla á ævinni eru mun fleiri áföll tengd kynferðisofbeldi hjá 

konum og eru þær líklegri en karlar til þess að segja frá áföllum tengdum kynferðislegu og líkamlegu 
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ofbeldi (Bonin o.fl., 2000; Brown o.fl., 1995;  Danielson o.fl., 2009; Ouimette, Kimerling, Shaw og 

Moos, 2000; Sonne, o.fl., 2003). Í langtímarannsókn Danielson o.fl. (2009) á meðal ungs fólks á 

aldrinum 12-17 ára kom í ljós að kynferðislegt ofbeldi hefur mikið forspárgildi fyrir áfengis- og 

vímuefnamisnotkun ungra kvenna. Helstu ástæður þess að ungar konur sækja í áfengi er kynferðislegt 

ofbeldi. Á meðal ungra kvenna og karla sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi eru konur í meiri hættu en 

ungir karlmenn til að þróa með sér áfengissýki. Í rannsókn á 100 einstaklingum sem sóttu meðferð á 

göngudeild uppfylltu 38% kvenna og 17% karla skilyrði áfallastreituröskunar (Brady o.fl., 1993). 

Áfallastreita hjá báðum kynjunum getur verið bæði orsök neyslu og valdið því að fólk hefji aftur neyslu 

(Tipps, Raybuck og Lattal, 2014).    

7.3 Ungt fólk í neyslu og PTSD 

Einstaklingar sem hafa lent í áföllum í barnæsku hafa sýnt fram á hærri tíðni PTSD (Widom, 1999) og 

unglingar sem hafa orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi byrja að nota vímuefni fyrr en aðrir 

(Kilpatrick o.fl., 2003). Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir (2012) tóku viðtöl við sjö konur 

eldri en 25 ára sem ítrekað voru kynferðislega misnotaðar frá 4-5 ára aldri. Sem börn og fullorðnar 

höfðu þær verið að kljást við geðræn vandamál og ýmsa langvinna líkamlega kvilla. Þetta voru meðal 

annars námserfiðleikar, svefnerfiðleikar, einelti, ótti, PTSD, ADHD, gigt, verkir í móðurlífi, óútskýrðir 

verkir, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og tilraunir til sjálfsvígs. Börn sem hafa verið kynferðislega 

misnotuð og koma frá brotnum heimilum geta sýnt ýmisskonar áhættuhegðun, þar á meðal misnotkun 

á vímuefnum (Widom, 1999). Þau geta byrjað að nota vímuefni sem leið til að takast á við vanlíðan 

sem fylgir áfallinu (Kilpatrick o.fl., 2003). Konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku byrja að nota 

vímuefni fyrr en þær sem ekki hafa orðið fyrir ofbeldi (Jarvis, Copeland og Walton, 1998; Kilpatrick 

o.fl., 2003; Raghavan og Kingston, 2006). Einnig eiga börn sem byrja neyslu ung það á hættu að 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í neyslunni (Raghavan og Kingston, 2006). Auk þess eru 

unglingsstúlkur sem neyta vímuefna í meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegri árás eða ofbeldi af 

hendi kærasta (Howard og Qi Wang, 2003). Bonin o.fl. (2000) rannsökuðu tíðni áfallastreituraskana á 

meðal 91 þáttakanda í áfengis- og vímuefnameðferð. Um það bil 53% þeirra kvenna sem tóku þátt í 

rannsókninni sögðu frá kynferðislegum þvingunum og þrýstingi til þess að taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum undir 18 ára aldri. Það er um það bil 20-33% hærri tíðni en gerist almennt á meðal kvenna 

úti í samfélaginu.   

Raghavan og Kingston (2006) gerðu rannsókn á 644 bandarískum lágtekjukonum sem voru í 

neyslu og kom í ljós að einn þriðji þeirra eða 32,1% höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og 63,8 % 

höfðu orðið fyrir annarskonar áföllum. Að meðaltali voru þær 14 ára þegar þær prófuðu vímuefni í 

fyrsta sinn og um 20% sögðust hafa byrjað að neyta vímuefna fyrir 10 ára aldur. Var áfengi fyrsta 

vímuefnið hjá rúmlega 60% kvennanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu auk þess í ljós í að konur 

sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku byrjuðu neyslu sína mikið fyrr en þær sem ekki höfðu 

orðið fyrir slíku ofbeldi. Einnig kom í ljós að börn sem byrjuðu neyslu vímuefna ung voru í meiri hættu á 

að verða fyrir kynferðisofbeldi. Þessar niðurstöður benda því til þess að kynferðisofbeldi í æsku auki 

líkur á PTSD á fullorðinsárum og vímuefnaneyslu. 
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8 Konur og ofbeldi  

Ofbeldi er hægt að skipta í fjóra meginflokka: líkamlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi, andlegt ofbeldi og 

vanrækslu (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Hafi kona orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni stóraukast líkurnar á 

því að hún misnoti áfengi eða önnur vímuefni. Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti kvenna sem eiga við 

vímuefnavanda að stríða hafi einhvertíman á ævi sinni upplifað ofbeldi eða misnotkun (Covington, 

2008). Hátt hlutfall þeirra kvenna sem eiga við fíknivanda að stríða hafa orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun eða ofbeldi sem börn. Ofbeldi á æskuárunum er því talið vera stór áhættuþáttur fyrir 

fíknivanda á fullorðinsárum (Banducci, Hoffman, Lejuez og Koenen, 2014; Sacks o.fl., 2008). Konur 

sem glíma við fíknivanda eru auk þess taldar líklegri en karlar til að hafa verið misnotaðar í æsku 

(UNODC, 2004). Rannsókn Langeland og Hartgers (1998) styður þessar fullyrðingar um tengsl milli 

ofbeldis í æsku og fíknivanda, en niðurstöður hennar sýna að verði konur fyrir líkamlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi snemma á lífsleiðinni eigi þær á hættu að þróa með sér áfengissýki á 

fullorðinsárum. Rannsóknin var ein af fyrstu rannsóknum sinnar tengundar. Hún fjallaði um konur með 

fíknisjúkdóma og áföllin sem þær höfðu lent í. Stór hluti kvennanna í úrtakinu hafði orðið fyrir 

einhversonar ofbeldi á lífsleiðinni. Rúmlega helmingur þeirra kvaðst hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, 

72% fyrir andlegu ofbeldi og 74% fyrir kynferðislegu ofbeldi.  Nýlegri erlendar rannsóknir styðja við 

niðurstöðu þessarar rannsóknar og sýna þær fram á að meirihluti kvenna sem misnota vímuefni hafa 

verið þolendur ofbeldis (Ouimette o.fl., 2000).  

Konur eru mun líklegri en karlar til að hljóta mikinn skaða eða jafnvel látast af völdum ofbeldis af 

hendi maka. Einnig eru þær líklegri til þess að þurfa aðhlynningu á sjúkrahúsi vegna áverka af völdum 

ofbeldis sem þær hafa orðið fyrir (Miller, Wilsnack, Cunradi, 2000). Ofbeldi í nánum samböndum getur 

því haft gífurlega alvarlegar afleiðingar á heilsufar kvenna og einkennin geta verið margvísleg og ekki 

alltaf augljós. Einkennin geta náð til margra þátta og verið líkamleg, félagsleg, geðræn eða sálræn og 

má nefna áfengis- og vímuefnanotkun sem geðrænt eða sálrænt einkenni (Páll Biering, 2012).  

Tvær íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á ofbeldi á konum í nánum samböndum hér á landi og 

innihalda þær upplýsingar um áfengisdrykkju. Rannsóknirnar eru sambærilegar en byggjast ekki á 

sömu spurningum. Fyrsta ofbeldisrannsóknin var gerð á Íslandi árið 1996 til að kanna umfang ofbeldis 

í nánum samböndum og var hún gerð á konum á aldursbilinu 18-65 ára. Töldu 71% af þeim konum 

sem beittar voru grófu ofbeldi að áfengineysla geranda hefði verið ástæðan fyrir ofbeldinu, en áfengi 

er talið auka áhættuna á ofbeldi (Velferðarráðuneytið, 2010). Í hinni könnuninni frá árinu 2008 sem 

gerð var af Rannsóknarstofnun barna- og fjölskylduverndar og byggði á 3000 manna slembiúrtaki 

meðal kvenna á aldrinum 18-80 ára, kom í ljós að rúmlega 42% kvennana höfðu verið beittar ofbeldi 

einhvern tímann frá 16 ára aldri. Af þessum hópi kvenna höfðu tæp 4% verið beittar ofbeldi á 

undangengnum 12 mánuðum. Séu þessar tölur umreiknaðar í fjöldatölur miðað við fjölda kvenna á 

aldrinum 18-80 ára á Íslandi árið 2008 má reikna með að 44-49 þúsund á þessu aldursbili hafi verið 

beittar ofbeldi af einhverju tagi einhvern tímann á lífsleiðinni (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010). Þegar að tíðni ofbeldis á milli áranna 1996 og 2008 er borið saman kemur í ljós að ekki hefur 

tekist að draga úr ofbeldi gegn konum þar sem að tíðnin er nánast sú sama. Hluti kvennanna í báðum 

rannsóknunum sem höfðu liðið ofbeldi af hendi maka notuðu áfengi eða lyf til að takast á við ofbeldið. Í 
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könnuninni frá 1996 höfðu 22% kvennanna notað áfengi og 20% lyf, en í könnuninni frá 2008 höfðu 

14% kvennanna notað bæði áfengi og lyf til að takast á við ofbeldis reynsluna. Þessar tölur sýna 

lækkun á hlutfalli kvenna sem neyta áfengis eða lyfja vegna reynslu af ofbeldi á tímabilinu. 

Hugsanlega geta aukin úrræði og þekking kvenna á úrræðum verið ástæðan (Velferðarráðuneytið, 

2010).  

Minni líkur eru á því að konur sem búa við ofbeldi leiti sér hjálpar vegna áfengissýki eða annara 

fíknivandamála ef að það eykur líkurnar á neikvæðum viðbrögðum ofbeldismannsins. Þær hlífa 

ofbeldismönnunum til að vernda þá fyrir lagalegum eða félagslegum afleiðingum. Þær segja ekki frá 

ofbeldinu vegna ótta við að ofbeldismaðurinn refsi þeim. Þær kenna sjálfum sér um ofbeldið og eru 

hræddar um að aðrir dæmi þær. Þær óttast að missa börnin sín og fjárhagslegt öryggi ef upp kemst 

um ofbeldið. Konur sem eru bæði beittar ofbeldi og eru áfengis- og vímuefnaneytendur upplifa því 

tvöfalt meiri skömm og eru því ragari við að leita sér hjálpar (Miller, o.fl., 2000). Því er mikilvægt að 

konur í meðferð fái viðeigandi stuðning og hjálp við þeim vandamálum sem upp koma í kjölfar ofbeldis. 

Hefðbundin byrjunarmeðferð er frekar einhæf og tekur ekki á vandamálum eins og ofbeldi sem að 

einstaklingurinn hefur orðið fyrir (Covington, Burke, Keaton og Norcott, 2008).  

Samkvæmt bandarískri könnun sem gerð var meðal 146 heimilislausra kvenna sem allar áttu það 

sameiginlegt að eiga við fíknivanda að stríða og höfðu farið í meðferð kom í ljós að um 69% þeirra 

höfðu orðið fyrir ofbeldi í æsku. Flestar upplifðu mörg form ofbeldis bæði af kynferðislegu, 

tilfinningalegu og líkamlegu tagi. Þær sem áttu við fíknivanda að stríða voru líklegri til að hafa komið 

frá brotnum heimilum, flúið að heiman og byrjað snemma að neyta áfengis eða vímuefna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að þær konur sem urðu fyrir ofbeldi í æsku höfðu verri meðferðarhorfur 

en konur sem ekki áttu slíka reynslu að baki (Sacks o.fl., 2008). Fjöldi rannsókna gefa til kynna að 

ofbeldi í æsku geti haft áhrif á árangur kvenna eftir að meðferð lýkur og getur slík reynsla dregið úr 

meðferðarárangri. Einnig eru konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi líklegri til að falla eftir meðferð borið 

saman við konur sem ekki hafa verið þolendur ofbeldis (Cormier o.fl., 2004; Covington o.fl., 2008; 

Sacks o.fl., 2008; Walitzer og Dearing, 2006).  
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9 Fjölskyldan og vímuefnamisnotkun kvenna 

Áfengis- og vímuefnamisnotkun er fjölskyldusjúkdómur og þurfa því allir aðstandendur meðferð. 

Fjölskyldan gegnir mikilvægu hlutverki í greiningu og meðferð áfengis- og vímuefnamisnotkunar hjá 

einstaklingi (Saatcioglu, Erim og Cakmak, 2006). Til þess að koma í veg fyrir að einstaklingurinn falli er 

mikilvægt að öll fjölskyldan taki þátt í meðferðar- og bataferlinu og sýni einstaklingnum stuðning. 

Meðferðir sem bjóða upp á barnapössun og taka fjölskylduna með í ferlið gefa bestu raun (Ashley, 

Marsden og Brady, 2003). Í slíku ferli getur fjölskyldan leyst deilur og byrjað að græða sárin 

(Saatcioglu o.fl., 2006).  

Konur sem eiga við áfengis- og vímuefnavandamál að stríða glíma oftar við heilsufarsleg vandamál 

á meðgöngu og missa frekar fóstur eða eignast börn með ýmsa fæðingarkvilla. Í samanburði við 

karlmenn missa þessar konur hlutverk sitt í samfélaginu sem mæður og eiginkonur og þær hafa frekari 

tilhneigingu til að vanrækja börnin sín, þar sem þær eru oftar uppalendur. Börn alkóhólista eru í hættu 

á að ná ekki eðlilegum þroska og geta verið á eftir jafnöldrum sínum í andlegum og sálfélagslegum 

þroska. Á fullorðinsárum geta börn alkóhólista átt í erfiðleikum með samskipti og að tjá tilfinningar 

sínar. Þau geta átt í erfiðleikum með sambönd og skilnaðartíðni hjá þeim er hærri. Drengir eru í meiri 

hættu á að verða alkóhólistar á meðan að stúlkur verða frekar þunglyndar (Saatcioglu, 2006).  
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10 Kvennameðferð 

10.1 Blönduð meðferð og kvennameðferð 

Í kvennameðferð líkt og í blandaðri meðferð, er lögð áhersla á að kenna einstaklingum að ráða við 

fíknina, ná eðlilegu sambandi við maka og börn, vinna sig út úr einangrun, fjalla um ýmis viðkvæm 

málefni kvenna, bæta sjálfsvirðinguna og ná jafnvægi. Konur þurfa fræðslu um eðli fíknisjúkdóms og 

hjálp við að undirbúa sig undir breytinguna sem verður þegar neysla er stöðvuð. Auk þess þarf að 

gera konur færar um að fást við þau mál sem koma upp þegar þær eru að stíga sín fyrstu skref í 

edrúmennsku (Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 2014). Kynþáttur, aldur, hjúskaparstaða, trúar- og 

menningarlegur bakgrunnur, áfallasaga, geðrænt ástand og persónueinkenni geta haft áhrif á það 

hvort að konur fari í áfengis- og vímuefnameðferð. Aðgengi að félagslegum úrræðum, stuðningur frá 

fjölskyldu og samfélaginu hefur líka mikil áhrif á það hvort konur leiti sér hjálpar. Til þess að auðvelda 

konum að sækja sér meðferð hefur þurft að finna lausnir sem snúa að sérstökum aðstæðum kvenna 

(Prendergast, Messina, Hall og Warda, 2011; Sun, 2006). 

Kvennameðferð er ólík hefðbundinni blandaðri meðferð þar sem bæði kynin eru saman. Í 

kvennameðferð er önnur nálgun, meðferðin fjölþættari og tekist á við þau vandamál sem rannsóknir 

hafa sýnt að konur upplifa frekar en karlar, svo sem áföll í æsku og ofbeldi (Covington, 2008). Það 

sem mælir með því að kynjaskipta meðferðum er að oft eru karlmenn í miklum meirihluta á 

meðferðarstofnunum og miðast meðferðin mikið við þarfir þeirra. Því er erfitt að taka á sérhæfðum 

vandamálum sem fylgja konum í neyslu (Ashley o.fl., 2003). Hópur sérfræðinga um fíknivanda tók 

saman það sem einkennir konur með fíknivanda. Meðal atriða sem konurnar áttu sameiginleg voru 

skömm, fordómar, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, ótti við að missa börnin sín eða maka og þörf fyrir 

samþykki maka fyrir meðferð. Einnig var talin upp skortur á þjónustu fyrir konur ásamt löngum 

biðlistum, skortur á barnapössun, ákjósanlegu húsnæði, fjármagnsskortur og lítill skilningur á þörf á 

sérmeðferð handa konum (Covington, 2008).  

Ásamt því að takast á við fíknina í kvennameðferð er reynt að byggja aftur upp sjálfstraust, bæta 

sjálfsmynd og sjálfsöryggi kvenna. Einnig er boðið upp á áfallameðferð, tekið á ýmsum vandamálum 

eins og líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi. Oft má greina ákveðið mynstur hjá þeim konum 

sem eiga við fíknivanda að stríða sama hvaðan úr heiminum þær koma (Covington, 2008). Konur í 

meðferð mæta oftar skilningsleysi og verða oft fyrir meiri fordómum en karlar. Sjálfsmynd þeirra er 

brotin, þeim finnst þær hafa brugðist, margar hafa orðið fyrir ofbeldi og eiga erfið sambönd að baki. 

Þeim er hættara við að einangra sig og þarf því að gæta sérstaklega vel að stuðningi eftir meðferðina 

(Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 2014).  

Rannsóknir benda til þess að konur séu ánægðari í kvennameðferð heldur en í blandaðri meðferð 

(Greenfield, Trucco, McHugh, Lincoln og Gallop,  2007b). Í rannsókn Grosenick og Hatmaker (2000) 

kom fram að konur áttu auðveldara með að opna sig í kynjaskiptri meðferð og gátu rætt um málefni 

eins og börnin sín, vændi, líkams- og kynferðisofbeldi og kynhneigð. Í blandaðri meðferð drógu 

konurnar sig frekar úr umræðunum (Hodgins, El-Guebaly og Addington, 1997). Í kvennameðferðum 

finna konur hins vegar oft fyrir auknu öryggi og upplifa umhverfið afslappaðara og því skapast tækifæri 

til þess að veita kynbundnum vandamálum aukna athygli (Greenfield o.fl., 2007b). Einnig kom fram að 
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með því að hafa meðferð kynjaskipta minnkuðu líkur á kynferðislegri áreitni í meðferð (Grosenick og 

Hatmaker, 2000). 

Þegar að persónueinkenni kvenna voru skoðuð hjá þeim sem annarsvegar vildu blandaða meðferð 

og hinsvegar þeim sem vildu kvennameðferð kom í ljós að konur sem sóttu kvennameðferð höfðu 

miklu færri úrræði og þurftu meiri þjónustu heldur en hinar (Niv og Hser, 2007). Lesbíur, þolendur 

kynferðisofbeldis og mæður með börn á framfæri kusu fremur kvennameðferð en blandaða meðferð 

(Copeland og Hall, 1992). Konur í kvennameðferð glímdu einnig við alvarlegri vandamál tengd áfengi, 

fjölskyldu og fíkniefnum og líkamlegri og andlegri heilsu og þær sóttu frekar meðferð á sólarhrings-

stofnunum (Niv og Hser, 2007).  

10.2 Hindranir 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir á konum með áfengis- og vímuefnavandamál í heiminum kemur í ljós 

að þær glíma flestar við svipaðar hindranir þegar kemur að því að leita sér hjálpar við vandamálinu. 

Þær hafa mörgum skyldum að gegna í lífinu, finnst þær vera að bregðast og eru hræddar við að vera 

stimplaðar af samfélaginu. Þessi stimplun er mun algengari hjá konum en körlum og gerir konum mjög 

erfitt að sækja hjálp. Konum finnst þær vera utanveltu og þær hafa áhyggjur af því hvaða álit aðrir í 

samfélaginu hafa á þeim. Þær eru einnig hræddar um að vera útilokaðar og dæmdar mislukkaðar 

(UNODC, 2004).  

Margar vísbendingar eru um að konur séu ólíklegri en karlar til að fara í vímuefnameðferð og getur 

kyn haft eitthvað um það að segja hvernig einstaklingum reiðir af í meðferð. Kyn er samt sem áður 

ekki einstakur áhættuþáttur og er þetta samspil nokkurra þátta (Greenfield o.fl., 2007a). Vímuefna-

notkun meðal kvenna getur gefið af sér neikvæða ímynd á kynferði þeirra og haft í för með sér 

efasemdir um hæfni kvenna sem mæður. Þessi stimplun sem konur með vímuefnavanda geta fengið á 

sig tengd kynferði þeirra og barnauppeldi getur gert það að verkum að þær ákveða að sækja ekki 

vímuefnameðferð. Einnig eiga sumar konur á hættu að lenda í sambandsslitum við maka sinn ef þær 

fara í meðferð (Greenfield og Grella, 2009).  

Eitt af því sem hefur hindrað konur í að fara í meðferð er skuldbinding þeirra við börnin sín. Á 

meðferðarstofnunum þar sem að konur fengu að hafa börnin sín hjá sér voru konurnar mun lengur í 

meðferð, það sama átti við um konur sem fengu að hafa ungabörn sín hjá sér. Þunglyndi hjá þeim var 

minna og sjálfstraust meira (Ashley o.fl., 2003). Mæður og ófrískar konur sem sóttu meðferð með 

öðrum mæðrum í sömu stöðu voru í meðferð í lengri tíma og fannst þörfum sínum mætt. Því lengur 

sem konur voru í meðferð því lengur héldu þær sér edrú (Grella, Joshi og Hser, 2000). Sumar 

meðferðarstofnanir sem bjóða upp á kvennameðferð hafa því aðstoðað við að útvega barnapössun, 

grípa inn í heimilisofbeldi, auka geðheilbrigðisþjónustu, auðvelda aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 

aðstoða við samgöngur, aðstoða við að finna húsnæði, starfsþjálfun og vinnu. Rannsóknir benda til 

þess að utanumhald af þessu tagi auki verulega líkur á góðum bata hjá konum (Prendergast o.fl., 

2011; Sun, 2006).  
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10.3 Árangur og meðferðarheldni 

Árangur meðferða ræðst aðallega af tveimur þáttum; hvernig meðferðin er uppbyggð og 

persónulegum þáttum skjólstæðinga. Það sem skiptir máli er aldur, kynþáttur, hjúskaparstaða, 

fjárhagstaða, saga misnotkunar og ofbeldis, tegund og tímalengd neyslu og hvort konan sé með 

tvígreiningu, þ.e.a.s. geðsjúkdóm og fíknisjúkdóm (Sun, 2006). Eins og fram hefur komið eru sterk 

tengsl á milli áfallastreituröskunar (PTSD) og áfengis- og vímuefnaneyslu (Bonin o.fl., 2000; Brown 

o.fl., 1995; Reynolds o.fl., 2005; Saladin o.fl., 1995). Á meðferðarstofnunum hefur ekki verið tekið á 

áfallastreitu samhliða fíknimeðferð af ótta við að hrinda af stað miklum og erfiðum tilfinningum sem 

fylgja áfallastreitu (Hien, Cohen, Miele, Litt og Capstick, 2004). Síðustu ár hafa rannsóknir í auknum 

mæli beinst að því hvort að samþætting á meðferð, það er að segja ef að veitt er áfallameðferð 

samhliða áfengis- og vímuefnameðferð, gæti gefið betri meðferðarárangur heldur en ef tekið er á 

vandanum í sitthvoru lagi (Brown, Stout og Gannon-Rowley, 1998; Morrissey o.fl., 2005a). Margar 

meðferðarstofnanir hafa ekki skimað markvisst fyrir áföllum og áfallastreituröskun sem hefur þær 

afleiðingar að vandamálið er verulega vangreint og því ekki meðhöndlað sem skyldi (Bonin o.fl, 2000; 

Davidson, 2001). Áður var því haldið fram að konur þyrftu að vera orðnar edrú áður en þær gátu 

byrjað að takast á við áföll eða áfallastreituröskun (Ouimette, Brown og Najavits, 1998) en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að konur sem eru með tvígreiningu kjósa frekar samþætta meðferð (Brown o.fl., 

1998; Najavits, Sullivan, Schmitz, Weiss og Lee, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á mun betri 

meðferðarárangur sé tekið á þessu saman og að mjög góður langtíma árangur náist ekki einungis á 

fíknivandanum heldur líka á minnkun einkenna PTSD (Amaro o.fl., 2007; Hien o.fl., 2009; Morrissey 

o.fl., 2005b).  

Ýmsar rannsóknir benda til þess að konur séu ólíklegri en karlar til að fara í meðferð (Greenfield 

o.fl., 2007a). Þær eru hinsvegar yngri en karlar þegar þær fara í fyrstu áfengis- og vímuefna-

meðferðina og það er styttri tími frá því að þær hefja fyrst neyslu þar til þær fara í sína fyrstu meðferð 

(Grella, Scott, Foss, Joshi og Hser, 2003). Bandarísk rannsókn sýndi fram á kynjamun hvað varðar 

meðferðarskipti, lengd meðferða og virkni í meðferð. Konur eru líklegri en karlar til þess að hafa farið 

áður í meðferð og oftar en karlmenn höfðu verið lengur en konur í meðferð. Konurnar voru virkari en 

karlarnir í meðferðinni og tóku frekar þátt (Grella o.fl., 2003). Konur sem höfðu áður farið í meðferð 

höfðu slakari útkomu, bæði hvað varðar meðferðarlengd og bata eftir meðferð, en þetta á þó við um 

bæði kynin. Ástæðan fyrir því er að konur líkt og karlar sem áður hafa farið í meðferð eru oftast í mun 

harðari og fjölþættari neyslu og hafa fleiri neysluár að baki (Grella, o.fl., 2000).  

Rannsókn Ravndal og Vaglum (1994) leiddi í ljós að sumar konur í blandaðri meðferð áttu í 

kynferðislegu sambandi við karlkyns skjólstæðinga. Þær útskrifuðu sig þá frekar úr meðferð þegar sá 

sem að þær áttu í sambandi við útskrifaðist, þrátt fyrir að hafa ekki lokið sínum meðferðartíma. Konur 

eiga einnig frekar maka sem er í neyslu (Westermeyer og Boedicker, 2000). Í rannsókn Grella o.fl. 

(2003) kom í ljós í sex mánaða eftirfylgni að meiri líkur voru á falli hjá konum ef maki var í neyslu og 

hafa þær áhyggjur af sambandi sínu við makann sé hann í neyslu (Greenfield og Grella, 2009). Bætt 

húsnæðisskilyrði höfðu einnig áhrif á neyslu kynjanna. Umtalsvert meiri jákvæð áhrif voru hjá konum 

en körlum í 24 mánaða eftirfylgni (Grella o.fl., 2003). Í rannsókn Arfken, Klein, Menza og Schuster 

(2001) kom í ljós að konur voru með verri meðferðarheldni en karlmenn í 30 daga blandaðri meðferð 
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og kláruðu síður meðferðina. Í rannsókn Copeland, Hall, Didcott og Biggs (1993) á 160 konum sem 

skipt var í blandaða meðferð og kvennameðferð var enginn marktækur munur á meðferðarárangri.  

Greenfield o.fl. (2007b) rannsökuðu muninn á árangri blandaðrar meðferðar annarsvegar og 

kvennameðferðar hinsvegar. Í sex mánaða eftirfylgni eftir meðferð sýndu konur í kvennameðferðinni 

miklar framfarir en aftur á móti sýndu þær sem voru í blandaðri meðferð ekki jafngóðan árangur. Töldu 

rannsakendur að konurnar upplifðu meira öryggi til þess að tjá sig um hluti sem tengdust falli og bata í 

kvennameðferðinni og gæti það hafa stuðlað að því að konurnar sýndu miklar framfarir í sex mánaða 

eftirfylgni. Einnig töldu rannsakendur konurnar í kvennameðferð upplifa meira öryggi til þess að tjá sig 

opinskátt um neyslu sína og þá hluti sem gætu stuðlað að falli. Var það gert að hluta í meðferðarferlinu 

að tjá sig um erfiða lífsreynslu.  

Þegar konur upplifa aukið öryggi í kvennameðferð er það talið bæta árangur meðferðarinnar (Swift 

og Copeland, 1996). Í rannsókn Niv og Hser (2007) var mikill munur á konum sem sóttu kvenna-

meðferð og þeim sem sóttu blandaða meðferð. Konur sem sóttu kvennameðferð höfðu áberandi meiri 

vandamál tengd áfengi, eiturlyfjum og fjölskyldu og voru einnig verr staddar andlega og líkamlega. 

Ekki er vitað hver ástæðan er fyrir þessum mun. Hugsanlega er það vegna þess að konur sem eiga 

við mikil vandamál að stríða eru ragari við að sækja meðferð með körlum í blönduðum hópum og 

hugsanlega er þeim bent á að fara í meðferð sem er betur sniðinn að þörfum kvenna.  

Í rannsókn Grella o.fl. (2003) kom fram að konur eru lengur en karlar í meðferð. Þar sem að konur 

eiga frekar maka sem einnig misnota áfengi og vímuefni er þeim hættara við falli og er aukin tíðni á 

notkun vímuefna hjá konum sex mánuðum eftir meðferð. Í rannsókninni kom einnig fram að því 

skemur sem konur höfðu átt við áfengisvandamál að stríða því hættara var þeim við falli. Konur sem 

luku fullri blandaðri meðferð voru með hærri tíðni falls, hugsanlega vegna þess að í rannsókninni var 

ekki tekið tillit til sérstakra aðstæðna kvenna. Grella o.fl. (2003) héldu því fram að falltíðnin gæti verið 

vegna þess að þær hafa ekki nægjanlegt sjálfstraust til að standa á eigin fótum eftir að meðferð er 

lokið. Hinsvegar eru þær sem eru fullar sjálfstrausts oft tilbúnar að hætta fyrr í meðferð. Einnig gæti 

ástæðan verið sú að þar sem meðferðin var hópmeðferð en ekki einstaklingsmeðferð, gagnist hún 

ekki konum.  

Í samanburði á niðurstöðum rannsókna á árangri kynjanna eftir meðferð eru sterkar vísbendingar 

um að kynin séu ólík ( Walitzer og Dearing, 2006). Konur eru taldar falla frekar séu þær í hjónabandi 

en karlmenn eru líklegri til að haldast alsgáðir séu þeir giftir (Schneider, Kviz, Isola og Filstead, 1995). 

Ástæður fyrir þessum mun milli kynjanna er talinn vera sá að konurnar eiga oftar en ekki maka sem er 

í jafnmikilli eða jafnvel meiri neyslu en þær voru í. Því er það oft háð mökum kvenna hvernig þeim 

reiðir af eftir meðferð (Fríða Proppé, 2003). Karlarnir eru á hinn bóginn oftast í ólíkum aðstæðum og 

eiga maka sem að drekka lítið eða ekkert. Þeir eru því betur staddir þegar kemur að því að halda sér 

alsgáðum eftir meðferð og fá nægan stuðning heima fyrir (Schneider o.fl., 1995; Walitzer og Dearing 

2006). Margar rannsóknir benda til þess að það sé stór ávinningur fyrir konur sem þurfa á áfengis- og 

vímuefna meðferð að halda að henni sé kynjaskipt. Í stórri samanburðarrannsókn Grella, Polinsky, 

Hser og Perry (1999) á 4117 konum sem sóttu ýmist kvennameðferð eða blandaða meðferð kom í ljós 

að konur voru tvisvar sinnum líklegri til þess að ljúka meðferð ef þær voru í sérstakri kvennameðferð 

heldur en þær sem voru í blandaðri meðferð. Sænsk rannsókn á 200 konum með áfengissýki sýndi 
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fram á jákvæðari niðurstöður hjá konum í kvennameðferð en þeim sem voru í blandaðri meðferð. Þær 

sýndu bætta meðferðarheldni, rénun á áfengisdrykkju og bætta félagslega stöðu svo sem samband 

móður og barns og atvinnu (Prendergast o.fl., 2011).  

Ekki ber öllum rannsóknum saman um árangur kynjanna eftir meðferð. Sumar rannsóknir segja kyn 

ekki skipta máli þegar kemur að árangri einstaklinga eftir meðferð en aðrar benda á að annað kynið 

skili betri meðferðarárangri (Hser, Huang, Teruya og Anglin, 2003). Í rannsókn Hser o.fl. (2003) á 511 

einstaklingum í Bandaríkjunum var engin munur á kynjunum hvað varðar meðferðarútkomu. Sömu 

niðurstöður fengu  Alterman, Randall og McLellan (2000).  
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11 Kvennameðferð á Íslandi 

Konur eru einn þriðji þeirra sem leitað hafa til SÁÁ í gegnum tíðina og hafa 4% íslenskra kvenna 15 

ára og eldri komið á sjúkrahúsið Vog. Þetta eru rúmlega 500 konur á ári eða um 7000 konur frá 

upphafi (Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 2014). Sérstaklega hefur yngri konum fjölgað en eldri konur eru 

ragari við að koma vegna eigin fordóma (SÁÁ, 2011). Eftir breytingar á áfengis- og vímuefna-

meðferðum sem voru vegna endurskipulagningar á árunum 1977-1980 og stofnun SÁÁ áttu konur 

auðveldara með að fara í meðferð og hlutfallið jókst úr rúmlega 10% í 20% á fyrstu árum SÁÁ (SÁÁ, 

2010). Á árunum 1986-1988 var mikil umræða um sérstöðu kvenna í áfengismeðferð. Á Sogni og 

Staðarfelli voru fyrirlestrar í auknum mæli sniðnir að þörfum kvenna og tekist var á við viðkvæm 

málefni sem tilheyrðu konum. Sérstakur stuðningshópur var settur á laggirnar fyrir endurkomukonur 

sem komu á göngudeild SÁÁ og áttu þær kost á þessum stuðningi í eitt ár. Þarna var komin 

grundvöllur nýju kvennameðferðarinnar (SÁÁ, e.d.b).  

Árið 1995 byrjaði SÁÁ svo með kvennameðferð. Kvennameðferðin var sérstaklega miðuð við 

sérstöðu kvenna með fíknisjúkdóm og árið 2003 var svo alfarið ákveðið að kynjaskipta 

meðferðarhópum og er ekki lengur boðið upp á blandaða meðferð eins og tíðkaðist áður fyrr 

(Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 2014). Á Vogi eru kynin undir sama þaki en hópmeðferðum og viðtölum 

er skipt niður eftir aldri og kyni og hefst kynjaskiptingin þar (SÁÁ, 2014). Konur hefja tíu til fimmtán 

daga meðferð inni á Vogi og halda svo meðferð áfram á Vík þar sem þær dvelja í fjórar vikur. Á hverju 

ári fara um það bil 250 konur í framhaldsmeðferðina á Vík (SÁÁ, 2011). Tveir þriðju þeirra sem fara á 

Vík eftir dvöl á Vogi eru konur á öllum aldri en einn þriðji eru karlmenn 55 ára og eldri. Þeir deila 

húsnæði og mat með konunum en eru ekki með sömu dagskrá (SÁÁ, 2014). Á Staðarfelli er hinsvegar 

boðið upp á eftirmeðferð fyrir karla þar sem þeir deila ekki húsnæði með konum (Kristín I. Pálsdóttir, 

2013). Eftir að dvölinni á Vík lýkur er konum boðið að koma í hópmeðferð á göngudeild bæði í 

Reykjavík og á Akureyri (SÁÁ, 2011). Göngudeild SÁÁ í Efstaleiti, sem kallast Von, býður upp á 

ársstuðning eftir að meðferð á Vík er lokið. Fyrstu þrjá mánuðina er konunum fylgt eftir tvisvar í viku en 

í níu mánuði eftir það koma konur einu sinni í viku. Á Akureyri er boðið upp á eftirfylgni einu sinni í viku 

í heilt ár. Þegar þær útskrifast úr meðferðinni geta þær alltaf leitað til SÁÁ þrátt fyrir að formlegri 

kvennameðferð sé lokið (Kristbjörg Halla Magnúsdóttir, 2014).  

Rótin sem er félag um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda, hefur gagnrýnt hvernig áfengis- 

og vímuefnameðferðum er háttað hér á landi og beinist sú gagnrýni aðallega að SÁÁ. Rótin hefur lagt 

það til að á Íslandi eigi konur að hafa kost á því að fara í kvennameðferð vegna þess hversu ólíkar 

þarfir kynin hafa, og einnig vegna þess hversu margar konur verða fyrir ofbeldi. Rótin vitnar í skýrslu 

sem að velferðarráðuneytið birti árið 2010 en þar kom fram að 70-80% kvenna sem hafa komið á Vog 

hafa orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni. Í skýrslunni er einnig mælst til þess að í áfengis- og vímuefna-

meðferð verði skimað bæði eftir gerendum og þolendum ofbeldis. Auk þess að meðferð verði veitt við 

ofbeldisvandanum samhliða áfengis og vímuefnameðferð. Rótin segir að konur hafi leitað til þeirra 

vegna þess að þær verði fyrir kynferðislegri áreitni í meðferð og telja þær því brýnt að hafa áfengis- og 

vímuefnameðferð kynjaskipta (Kristín I. Pálsdóttir). Í viðtali við Valgerði Rúnarsdóttur lækni á Vogi, 

bendir hún á að það sé ekki eitt svar við því hvort það sé slæmt að hafa konur og karla saman í 
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áfengismeðferð og sér hún fyrir sér að það gæti verið til góðs fyrir karla og konur að hefja 

kynjaskiptingu fyrr í meðferðinni þó að það sé ekki endilega eina lausnin (SÁÁ, 2014).  

Rótin gagnrýnir að of lítil áhersla hafi verið hér á landi á þáttum sem snúa að félagslegum 

vandamálum og að fíknivandi kvenna hafi verið lítið rannsakaður. Rótin gagnrýnir einnig mikið 

skeytingarleysi SÁÁ gagnvart áhrifum áfalla á fíknivanda og þeim stóra hópi sem fyrir þeim verða 

(Kristín I. Pálsdóttir, 2013). Valgerður læknir á Vogi segir að ekki þurfi áfall til að verða fíkill, hinsvegar 

sé vitað að áföll í lífinu geta gert einstaklinga veikari og viðkvæmari fyrir því að verða fíkill og 

alkóhólisti og vill hún meina að það sé alltaf ástæða til að byrja á að sinna áfengis- og 

vímuefnasjúkdómnum. Hún segir að áfallastreituröskun sé yfirleitt ekki bráðavandamál í meðferð en 

mikilvægt er að meðhöndla hana að lokinni meðferð. SÁÁ er ekki með sérstaka áfallameðferð en 

áfengis- og vímuefnameðferð felur ósjálfrátt í sér heilmikla áfallameðferð. Valgerður segir að meðferð 

við áfallastreituröskun fari ekki fram á fimm vikum í áfengismeðferð (SÁÁ, 2014). 
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12 Ályktanir 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að leita svara við vangaveltum okkar um þarfir kynjanna 

í áfengis- og vímuefnameðferð og hvað sé ólíkt með kynjunum. Þær spurningar sem við leituðumst við 

að svara í ritgerðinni voru hvort að kynjamunur væri á neyslu og meðferðarárangri, hvort að þörf sé á 

annarskonar stuðningi fyrir konur en karla í áfengis- og vímuefnameðferð og að lokum hvernig 

meðferðarúrræðum er háttað hérlendis.  

Ekki er langt síðan að farið var að rannsaka hvort að konur þurfi á annarskonar meðferð að halda 

en karlmenn. Síðustu ár hafa rannsóknir sýnt betur og betur að kynin glíma við ólíkan vanda og leiðast 

út í áfengis- og vímuefnaneyslu af ólíkum orsökum. Konur virðast standa frammi fyrir fleiri hindrunum 

en karlar þegar kemur að því að leita sér hjálpar og gera það því síður. Þær upplifa mikla skömm, 

sektarkennd, kvíða, eiga erfiðara með að fara frá börnunum sínum, búa við lakari fjárhag, eiga frekar 

maka sem er einnig í neyslu, verða frekar fyrir kynferðisofbeldi og hafa hærri tíðni PTSD. Konur leita 

sér hjálpar seinna en karlar og eru oft verr á sig komnar bæði andlega og líkamlega. Konur eru taldar 

eiga við meiri félagsleg og hegðunar- vandamál að stríða og líkamlegt ástand þeirra er oft lakara en 

hjá körlum.  

Ofbeldi er stór áhættuþáttur áfengis- og vímuefnaneyslu hjá báðum kynjum. Einstaklingar sækja í 

vímuefni til þess að deyfa slæmar tilfinningar sem stafa af ofbeldinu og glíma konur oftar við 

lyndisraskanir eins og kvíða og þunglyndi. Konur eru frekar en karlar fórnarlömb líkamlegs og 

kynferðislegs ofbeldis bæði í æsku og á fullorðinsárum. Ekki hefur tekist að draga úr tíðni ofbeldis á 

konum og er tíðnin nánast sú sama á milli áranna 1996 og 2008. Í skýrslu sem Velferðarráðuneytið 

birti er mælst til þess að í áfengis- og vímuefnameðferð verði skimað bæði eftir gerendum og 

þolendum ofbeldis. Auk þess er mælst til þess að meðferð verði veitt við ofbeldisvandanum samhliða 

áfengis- og vímuefnameðferð og að sú meðferð beinist bæði að þolendum og gerendum.  

Ástæður áfallastreituröskunar eru ólíkar milli kynjanna og eru konur mun líklegri en karlar til þess 

að þróa með sér PTSD eftir áfall. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á mikla fylgni á milli PTSD og 

áfengis- og vímuefnanotkunar auk þess er hærri tíðni áfallastreituröskunar (PTSD) hjá einstaklingum í 

áfengis- og vímuefnameðferð. Rannsóknir benda til þess að full ástæða sé til að meðhöndla PTSD 

samhliða fíknimeðferð þar sem að sýnt hefur verið fram á aukna meðferðarheldni og betri 

meðferðarárangur sé það gert. Valgerður Rúnarsdóttir læknir á Vogi segir að áfallastreituröskun sé 

yfirleitt ekki bráðavandamál í áfengis- og vímuefnameðferð og að sú meðferð fari ekki fram á fimm 

vikum og að alltaf sé ástæða til þess að byrja að sinna áfengis- og vímuefnasjúkdómnum. Valgerður 

segir að SÁÁ sé ekki með sérstaka áfallameðferð en áfengis- og vímuefnameðferð feli ósjálfrátt í sér 

heilmikla áfallameðferð (SÁÁ, 2014). Þessi ummæli Valgerðar stangast á við þær rannsóknir sem við 

fundum, þar sem að sýnt er fram á betri meðferðarárángur sé tekið á fíknivanda samfara áföllum og 

áfallastreituröskun.  
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Á Íslandi er boðið upp á kvennameðferð en konur í áfengis- og vímuefnameðferð þurfa að deila 

húsnæði með körlum, bæði í byrjunarmeðferð og í framhaldsmeðferð. Karlar þurfa einungis að deila 

húsnæði með konum í byrjunarmeðferð á Vogi, nema þeir karlar sem að fara í framhaldsmeðferð á 

Vík. Eina meðferðin á Íslandi þar sem annað kynið er algjörlega útaf fyrir sig er karlameðferðin á 

Staðarfelli. Erlendis er boðið upp á meðferðir sem eru sniðnar enn frekar að kynjunum og ólíkum 

hópum. Þarfir kynjanna eru ólíkar og hafa margar rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif þess að 

kynjaskipta meðferð svo sem aukin meðferðarheldni, betri langtíma árangur, minni kynferðisleg áreitni, 

aukin félagsleg úrræði svo sem barnapössun og aðstoð við að útvega húsnæði, úrvinnsla úr áföllum 

og fleira.  

Við teljum að brýn þörf sé á að auka fjárveitingu til meðferðarmála hér á landi svo hægt sé að hefja 

kvennameðferð á Íslandi strax í upphafi áfengis- og vímuefnameðferðar og að kynin þurfi ekki að deila 

húsnæði. Flestar rannsóknir sýna fram á ólíkar þarfir kynjanna í meðferð og að betri meðferðarárangur 

náist hjá konum í kvennameðferð. Lítið hefur verið um rannsóknir á Íslandi að okkur vitandi þar sem 

rannsökuð er tíðni kynferðisofbeldis og kynferðislegrar áreitni í áfengis- og vímuefnameðferð og teljum 

við að þar þurfi að gera úrbætur. Einnig er vöntun á íslenskum rannsóknum á árangri kynjanna eftir 

meðferð. Miðað við hversu margar konur eru með áfallasögu og jafnvel PTSD teljum við að 

áfallameðferð samhliða áfengis- og vímuefnameðferð sé nauðsynleg.  
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