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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar eru börn sem alast upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum. 

Markmið verkefnisins er að skoða áhrif vímuefnasjúkra foreldra á börn sín og kanna hvort 

það ýti undir áhættuhegðun hjá börnum og unglingum að alast um hjá vímuefnasjúkum 

foreldrum. Jafnframt er lögð áhersla á að skoða þá styrkleika og verndandi þætti sem börn 

vímuefnasjúka foreldra kunna að hafa. Fjallað er um kenningar og rannsóknir tengdar 

viðfangsefninu og gerð verður grein fyrir skilgreiningum á vímuefnasýki, fjölskyldu, 

foreldrahlutverkinu, áhættuhegðun, styrkleikum og verndandi þáttum barna. 

Niðurstöður rannsókna sýna að börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra verða fyrir 

skaðlegum áhrifum af völdum neyslu foreldra sinna. Foreldrar eiga erfitt með að sinna 

uppeldisskyldum sem og öðru eðlilegu fjölskyldulífi vegna neyslu sinnar sem skapar 

ósöðugleika í umhverfi barnanna. Óstöðugleiki eykur líkurnar á áhættuhegðun og benda 

rannsóknir til þess að áhættuhegðun barna sem eiga vímuefnasjúka foreldra sé meiri en hjá 

öðrum börnum. Þrátt fyrir miklar líkur á margskonar skaða þá eru ákvæðnir þættir í 

umhverfinu sem geta dregið úr honum, til að mynda stuðningur. Helstu niðurstöður benda 

því til þess að hægt sé að draga úr skaðlegum áhrifum af völdum vímuefnasýki foreldra með 

ákveðnum stuðningi og minnka þar með líkurnar á áhættuhegðun.  
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Formáli 

Eftirfarandi verkefni er fræðileg samantekt á börnum sem alast upp hjá vímuefnasjúkum 

foreldrum. Höfundur valdi þetta tiltekna efni vegna brennandi áhuga á áhrifum vímuefnasýki 

á fjölskylduna og sérstaklega börn. Verkefnið er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu við 

félagsráðgjafadeild í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Jóna Margrét Ólafsdóttir, 

aðjúnkt við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni fyrir leiðsögn, yfirlestur og 

einstaklega góðar ábendingar. Báru Baldursdóttir færi ég þakkir fyrir yfirlestur og 

ábendingar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, sérstaklega móður, fyrir mikla aðstoð, 

hvatningu og ómetanlegan stuðning á meðan verkefnið var í vinnslu. 
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1 Inngangur 

Sögu vímuefna má rekja aftur til steinaldar og hefur eftirsókn í hugbreytandi ástand lengi átt 

við mannfólkið. Neysla er talin hafa tengingu við menningu, stað og tíma en fjölbreyttur 

vandi hefur fylgt neyslu vímuefna frá upphafi (Helgi Gunnlaugsson, 2001). Vímuefni eru öll 

efni og lyf sem kalla fram vímu- eða fíkniáhrif, hvort sem þau eru lögleg eða ólögleg. Þegar 

fjallað verður um vímuefnasýki eða vímuefnaneyslu í þessari ritgerð er átt við um bæði 

áfengi- og vímuefni (Þorkell Jóhannesson, 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt að vímuefnavandinn á ekki aðeins við um sjálfan neytandann 

heldur hefur hann einnig skaðleg áhrif á heilsu og líðan þeirra sem eru í umhverfi hans 

(Rehm, 2011; Room o.fl., 2010; Vale, 2010; Velferðarráðuneytið, 2013). Vímuefnasýki er talin 

vera fjölskyldusjúkdómur (Greenfield o.fl., 2009) sem hefur áhrif á kerfið í heild sinni og 

sérhvern fjölskyldumeðlim, hvort sem það er barn eða fullorðinn (Doweiko, 2012). 

Fræðimenn hafa sýnt börnum sem eiga vímuefnasjúka foreldra mikinn áhuga síðustu áratugi. 

Rannsóknir hafa aðallega beinst að einstaklings- og umhverfisþáttum sem hafa áhrif á 

hegðun og þroska, en þær hafa sérstaklega hugað að skaðlegum áhrifum á meðan minna 

hefur verið rannsakað um verndandi þætti (Moe, Johnson og Wade, 2007). 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða þau áhrif sem vímuefnaneysla foreldra 

hefur á börn þeirra. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver eru áhrif vímuefnaneyslu foreldra á börn þeirra? 

 Ýtir það undir áhættuhegðun hjá börnum og unglingum að alast upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum? 

 Hafa börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra einhverja styrkleika og verndandi þætti 

í umhverfi sínu? 

Við heimildaöflun studdist höfundur við erlend gagnasöfn, fræðirit, opinberar skýrslur og 

munnlegar heimildir tengdar viðfangsefninu ásamt ritrýndar fræðigreinar og rannsóknir um 

vímuefnasýki og fjölskylduna.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í öðrum kafla verður fjallað almennt um áhrif vímuefna og 

vímuefnasýki. Í þriðja kafla verður greint frá sjúkdómskenningum og greiningarlíkönum sem 



  

7 

 

algengt er að styðjast við. Í fjórða kafla verða skoðaðar kenningar sem settar hafa verið fram 

um vímuefnasýki og fjölskylduna. Viðfangsefni fimmta kafla verður hugtakið fjölskylda, 

hlutverk foreldra og áhrif vímuefnasýki á fjölskyldulíf og foreldraskyldur. Sjötti kafli fjallar um 

umfang og áhrif barna sem eiga vímuefnasjúka foreldra. Rannsóknir í tengslum við 

áhættuhegðun, styrkleika og hlutverk sem börn í vímuefnasjúkum fjölskyldum geta tekið sér 

á uppvaxtar- og fullorðinsárum. Í sjöunda kafla verður fjallað um þjónustu og úrræði hér á 

landi sem koma til greina fyrir börn sem alast upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum. Helstu 

niðurstöður verða síðan dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað í áttunda og 

síðasta kafla. 
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2 Vímuefnasýki 

Vímuefnasýki vísar til þess þegar einstaklingur er andlega, líkamlega og félagslega háður 

vímuefni og hefur það áhrif á líf hans, fjölskyldu og umhverfi. Einstaklingurinn notar vímuefni 

til að forðast vanlíðan og fráhvörf, aukið þol hefur myndast og neysla er stjórnlaus (Doweiko, 

2012).  

Vímuefnasýki fer stöðugt vaxandi og veldur auknum vanda (WHO, 2010). Rannsóknir 

sýna að neysla vímuefna hefur mikil áhrif á heilsu fólks og á við um þá sem neyta þeirra í 

óhófi sem og aðra í kring. Jafnframt eru auknar líkur á að vímuefnasjúkir einstaklingar þrói 

með sér andlega og líkamlega sjúkdóma vegna neyslu sinnar (Rehm, 2011). Samkvæmt 

upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) veldur notkun vímuefna skaða hjá 

milljónum manna út um allan heim, bæði heilsufarslega og félagslega. Allt frá því að 

einstaklingar ánetjast vímuefnum og verða vímuefnasjúkir yfir í að valda heilsuvanda á borð 

við HIV, hjarta- og æðasjúkdóma og fleiri langvinna sjúkdóma og ótímabær dauðsföll (WHO, 

2010). Í skýrslu stofnunarinnar árið 2010 kom fram að rekja megi 39 dauðsföll á hverja 100. 

000 íbúa til vímuefnanotkunar, þar af 35 af völdum áfengis og fjögur af völdum ólöglegra 

vímuefna (WHO, 2010). 

Vímuefnasýki er flókinn sjúkdómur og er samspil sálfræðilegra-, líffræðilegra- og 

félagslegra þátta sem hafa áhrif á hversu erfitt er að stjórna neyslu vímuefna (WHO, 2004). 

Síðustu tvo áratugi hafa rannsóknir á fíkn verið framkvæmdar bæði á dýrum og mönnum en 

þær hafa staðfest að vímuefnasýki veldur breytingum á starfsemi heilans (Hall og Carter, 

2013; Koob og Volkow, 2010). Nýleg tækni hefur gert rannsóknarmönnum kleift að þekkja 

það svæði heilans sem vímuefni hafa áhrif á (Volkow, Fowler, Wang, Teland og Baler, 2010). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á breytingar á taugafrumum, boðefnakerfinu og öðrum 

mikilvægum svæðum heilans. Vímuefni hafa áhrif á miðtaugakerfi heilans og við inntöku 

vímuefna losna boðefni sem nauðsynleg eru fyrir rétta starfsemi miðtaugakerfisins (Hall og 

Carter, 2013).  

Þegar einstaklingur neytir vímuefna kemst hann í vímu sem veitir honum vellíðan og 

eykur þar með líkurnar á því að hann endurtaki hegðun sína (WHO, 2004). Til að byrja með er 

notkun vímuefna yfirleitt félagstengd og tilviljunarkennd eða ákveðin vegna 

sjúkdómseinkenna en getur síðan leitt til þróunar á vímuefnasýki (Þorkell Jóhannesson, 

2001). Í gegnum tíðina hefur fíkn verið lýst á ýmsa vegu. Árið 1974 setti Alþjóða 
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heilbrigðismálastofnunin (WHO) fram skilgreiningu á fíkn og samkvæmt henni er fíkn sálrænt 

og mögulega líkamlegt ástand sem er afleiðing samvirkni einstaklings og ávanabindandi efna. 

Þetta ástand lýsir sér með áráttukenndri neyslu vímuefnis til að komast í annað hugarástand 

eða komast hjá óþægindum sem verða til vegna skorts á vímuefni eða svokölluðum 

fráhvörfum (WHO, 1974). Fíkn hefur jafnframt verið lýst sem líkamlegum sjúkdómi, 

siðferðisbrest, viljaskorti og vanhæfi til að horfast í augu við raunveruleikann (Nakken, 

2003/1988). Rannsóknir gefa til kynna að fíkn sé til staðar þegar vímuefni nær tökum á lífi 

einstaklings og hefur víðtæk áhrif á heilsu hans og umhverfi (Vale, 2010). 

Algengt er að flokka vímuefni eftir verkun þeirra á miðtaugakerfið en þau hafa ýmist 

slævandi, örvandi eða skynvillandi áhrif (Þorkell Jóhannesson, 2001). Öll vímuefni eru 

ávanabindandi en ekki eru allir sem þróa með sér fíkn og missa stjórn á neyslunni (Þorkell 

Jóhannesson, 2001). Eftir langvarandi neyslu getur einstaklingur orðið félagslega- eða 

líkamlega háður vímuefnum sem lýsir sér með einstaklega mikilli fíkn í efnið og stjórnleysi 

þar sem notandi setur neyslu sína ofar öllu öðru (Leshner, 2001; WHO, e.d.c.). Eftir að 

einstaklingur er orðin fíkinn eða háður vímuefnum er útilokað að hann geti neytt vímuefna 

eins og aðrir sem ekki hafa þróað með sér fíkn. Á þessum tímapunkti er neysla orðin nauðsyn 

og einstaklingur neytir vímuefna til þess að takast á við daginn og komast hjá andlegum, 

líkamlegum og félagslegum fráhvörfum (Doweiko, 2012). 
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3 Sjúkdómskenningar og greiningarlíkön um áfengis- og vímuefnasýki 

Í þessum kafla verður fjallað um alþjóðleg greiningarlíkön Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (DSM) og The international classification of deseases (ICD) sem helst eru 

notuð til að greina vímuefnasýki. Greiningarlíkönin eru notuð víða um heim af fjölda fagfólks 

sem sinnir heilbrigðismálum sem og öðrum starfstéttum. Annars vegar er notast við 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) sem er stöðluð flokkun á 

geðröskunum og er gefið út af Ameríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association, 

e.d.; Kinney, 2009). Hins vegar er notast við The international classification of deseases (ICD) 

sem er gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og er alþjóðleg flokkun 

sjúkdóma og annarra heilbrigðisvandamála (WHO, e.d.a). Greiningarlíkönin eru til þess gerð 

að hjálpa fagfólki til þess að greina sjúkdóma og stuðla jafnframt að auknum líkum á faglegri 

meðferð þar sem um er að ræða stöðluð greiningarviðmið (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012). Í 

dag eru líkönin uppbyggð þannig að einstaklingur þarf að uppfylla (ákveðið mörg atriði) 

ákveðinn fjölda atriða á seinustu 12 mánuðum til greinast vímuefnasjúkur (American 

Psychiatric Association, e.d.; Kinney, 2009). 

Einnig verður sagt frá sjúkdómslíkaninu sem er eitt af þeim sjónarhornum sem útskýra 

vímuefnaneyslu. Fjöldi kenninga fjalla um neyslu á vímuefnum og hefur sjúkdómslíkanið 

lengi verið ráðandi innan þeirra kenninga sem útskýra vímuefnaneyslu (Kinney, 2009).  

3.1 DSM-5  

Upphaflega var DSM greiningarkerfið ætlað til að safna tölfræðilegum upplýsingum um 

geðraskanir í Bandaríkjunum (NIAAA, 2013). Allt frá árinu 1952 þegar fyrsta útgáfa DSM var 

gefin út og til dagsins í dag hefur flokkunarkerfið verið lagfært og endurbætt með það 

markmið að sérfræðingar munu eiga auðveldara með að skilja og greina sjúkdóma. Í dag er 

mikill fjöldi vísindamanna sem notast við DSM-5, sem er fimmta og jafnframt nýjasta útgáfa 

kerfisins (NIAAA, 2013). Með tilkomu DSM-5 í maí 2013 urðu töluverðar breytingar á 

greiningu vímuefnasýki og er nú að finna greiningarviðmið fyrir hvert og eitt vímuefni þó 

viðmiðin séu lítið frábrugðin milli efna. Í DSM-IV var gerður greinamunur á þeim sem 

misnotuðu vímuefni og þeim sem voru orðnir fíknir, eða andlega, líkamlega og félagslega 

háðir vímuefnum, en sá greinarmunur er ekki lengur gerður í nýjustu útgáfu DSM (American 

Psychiatric Association, 2013). Annars vegar mátti greina vímuefnamisnotkun hjá þeim 

einstaklingum sem ekki voru orðnir háðir vímuefnum en neyslan farin að valda vanlíðan og 
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verulegum árekstrum. Hins vegar var um að ræða vímuefnasýki með eða án líkamlegrar 

vanabindingar þegar einstaklingur var orðinn fíkinn (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012).  

Í DSM-5 kerfinu hafa þessar tvær greiningar, vímuefnamisnotkun og vímuefnafíkn, verið 

sameinaðar í vímuefnaröskun sem flokkast nú eftir alvarleika. Algengt var að fólk tengdi 

saman hugtökin misnotkun og að vera háður vímuefnum og því töldu sérfræðingar að best 

væri að einfalda greiningarkerfið eftir alvarleika (American Psychiatric Association, 2013). 

DSM-5 notast við neðangreind greiningarviðmið þegar einstaklingur er greindur með 

vímuefnaröskun: (American Psychiatric Association, 2013). 

1. Vímuefni eru innbyrgð í stærri skömmtum og yfir lengri tíma en var ætlað. 

2. Stöðug löngun eða ótal tilraunir til að minnka eða stjórna neyslunni. 

3. Miklum tíma varið í að nálgast vímuefni, neyta þeirra og ná sér eftir vímuna. 

4. Þrá eða mikil löngun til að nota vímuefni. 

5. Endurtekin neysla vímuefna þrátt fyrir að það leiði til mistaka í að uppfylla 

daglegar skyldur til að mynda í vinnu, skóla eða á heimili. 

6. Notkun vímuefna haldið áfram þrátt fyrir viðvarandi eða endurtekin félagsleg- og 

samskiptaleg vandamál sem hafa orsakast eða aukist af völdum vímuefna. 

7. Áhugamál og tómstundum hætt eða minnkuð vegna vímuefnanotkunar. 

8. Endurtekin vímuefnanotkun við líkamlega hættulegar aðstæður. 

9. Notkun vímuefna haldið áfram þrátt fyrir endurtekin líkamleg og andleg vandamál 

sem hægt er að rekja til vímuefnaneyslu. 

10. Þolmyndun, sem lýsir sér með annað hvort með: 

a. Aukinni þörf fyrir meira magn áframhaldandi neyslu af sama magni af 

vímuefnum. 

11. Fráhvörf, sem lýsa sér annað hvort með: 
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a. Einkennandi fráhvörfum (fyrir ákveðið vímuefni) vegna tiltekins vímuefnis.  

b. Áfengi eða önnur slævandi vímuefni notuð til að forðast eða draga úr 

fráhvarfseinkennum (American Psychiatric Association, 2013). 

Samkvæmt DSM-5 þarf einstaklingur að vera með tvö einkenni af ofangreindum 

greiningarviðmiðum síðustu 12 mánuði til að greinast með vímuefnaröskun/vímuefnasýki. 

Því fleiri einkenni sem einstaklingur er með þeim mun alvarlegri er röskunin. Einstaklingur 

sem er með tvö til þrjú einkenni fellur undir milda vímuefnaröskun. Fjögur til fimm einkenni 

er miðlungs röskun og alvarleg vímuefnaröskun er til staðar þegar einstaklingur uppfyllir sex 

eða fleiri af viðmiðunum (NIAAA, 2013). 

3.2 ICD-10 

Greiningarkerfið ICD er gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO sem 

greiningartæki á almennu heilsufarsástandi, algengni sjúkdóma, greiningu sjúkdóma og 

öðrum heilsufarslegum vandamálum. ICD-10 hefur verið í notkun frá því 1994 þegar kerfið 

var uppfært. Eins og stendur er ICD greiningarkerfið í endurskoðun og er stefnan að uppfæra 

kerfið í ICD-11 árið 2017 (WHO, e.d.b). Samkvæmt ICD-10 er einstaklingur greindur með 

fíkn/vímuefnasýki ef þrjú eða fleiri einkenni eiga við. Einkennin þurfa hafa komið fram á 

síðustu 12 mánuðum. Hér að neðan má sjá eftirfarandi greiningarviðmið: 

1. Sterk löngun eða þörf fyrir vímuefni.  

2. Erfitt að stjórna neyslunni, neyslan verður meiri, oftar og lengri en upphaflega stóð 

til. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr vímuefnaneyslu eða annarra 

vímuefna er neytt til að draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol. Einstaklingur þarf aukið magn af vímuefnum til að ná sömu áhrifum og 

áður. 

5. Meiri tími sem fer í að nálgast vímuefni, neyta þeirra og ná sér af vímunni, þetta 

kemur í stað þess að njóta áhugamála og tómstunda. 
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6. Endurtekin neysla vímuefna þrátt fyrir augljósan skaða bæði andlega og líkamlega 

(WHO, e.d.d.). 

3.3 Sjúkdómskenningar 

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram sem útskýra vímuefnaneyslu og hefur 

sjúkdómslíkanið lengi verið ráðandi innan þeirra. Sjúkdómslíkanið gengur út frá því að 

einstaklingur ráði ekki við vímuefnaneyslu af líkamlegum ástæðum (Dogen og Shea, 2000; 

Kinney, 2009).  

Benjamin Rush (1746-1813) sem oft hefur verið nefndur faðir amerískra geðlækninga er 

talinn hafa verið sá fyrsti sem kom með þá hugmynd að neysla vímuefna gæti leitt til 

sjúkdóms. Út frá skrifum hans má marka upphaf kenninga um vímuefnasýki og 

sjúkdómshugtakið (Porter, 1985). Árið 1960 kom svo E. M. Jellinek með þá kenningu að 

vímuefnasýki væri sjúkdómur. Hann dró þær ályktanir af rannsóknum sínum að ákveðin 

einkenni kæmu fram við ofneyslu vímuefna líkt og í öðrum líkamlegum sjúkdómum. 

Einkennin myndu þróast og væru mis mikil eftir því á hvaða stigi sjúkdómurinn væri. Jellinek 

lýsti vímuefnasýki í fjórum stigum, frá því að vera óhófleg neysla vímuefna og yfir í krónískan 

sjúkdóm (Dogen og Shea, 2000; Kinney, 2009).  

 Á fyrsta stigi (e. prealcoholic phase) neytir einstaklingur vímuefna til að takast á 

við áhyggjur. Neyslan vekur enga sérstaka athygli hjá öðrum.  

 Á öðru stigi (e. prodromal phase) verða breytingar á neyslumynstri, einstaklingur 

upplifir minnisleysi vegna drykkju og þarf að hafa fyrir því að líta vel út í augum 

annarra.  

 Á þriðja stigi (e. crucial phase) verður neysla vímuefna stjórnlaus. 

 Á fjórða stigi (e. chronic phase) verður einstaklingur líkamlega háður vímuefnum 

og hver dagur snýst um næsta skammt (Kinney, 2009). 

Sjúkdómskenningar líta á vímuefnasýki sem sjúkdóm en það þýðir þó ekki að þær útiloki 

önnur áhrif eins og lærða hegðun eða áhrif samfélagsins (Kinney, 2009). Samkvæmt Jellinek 

má rekja vímuefnasýki annars vegar til erfða og hins vegar til umhverfis (Sölvína Konráðs, 

2001). Erfðafræðilegar rannsóknir benda til þess að bæði erfðir og umhverfi hafi áhrif á 
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vímuefnaneyslu (Kendler o.fl., 2012). Vímuefnasýki hefur lengi verið talin ganga í erfðir. 

Menn hafa þó deilt um hvort um raunverulegan erfðaþátt sé að ræða eða hvort slæmt 

umhverfi og venjur geti einar og sér haft þessi áhrif. Margar rannsóknir hafa hafa gengið út 

frá erfðum sem áhættuþætti hvað varðar vímuefnasýki. Rannsakendur hafa meðal annars 

velt því fyrir sér hvort ákveðið gen í heilanum auki líkurnar á vímuefnasýki og jafnframt leitað 

að óþekktum genum í vímuefnasjúkum fjölskyldum. Í dag er þó ljóst að ekkert gen hefur 

ennþá fundist sem tengja má við vímuefnasýki og nota sem fyrirbyggjandi upplýsingar (Ösby, 

Liljenberg, Kockum, Gunnar og Terenius, 2010).  

 Fjölskyldu-, tvíbura- og ættleiðingarrannsóknir gefa sterklega til kynna að fíkn sé 

arfgeng í fjölskyldum og að hluta til sé það ákvarðað af erfðaþáttum (Ball, 2008). Algengt er 

að tvíburarannsóknir gangi út á samanburð á eineggja og tvíeggja tvíburum. Þessi aðferð er 

talin góð til að gera grein fyrir því hvort erfðir eru áhættuþáttur í þeim flókna sjúkdómi sem 

vímuefnasýki er. Flestar tvíburarannsóknir sýna fram á að fleiri eineggja tvíburar verða 

vímuefnasjúkir heldur en tvíeggja tvíburar. Þessar niðurstöður gefa til kynna að erfðir séu 

einn af áhættuþáttum vímuefnasýki. (Ball, 2008; Kendler o.fl., 2012). Rannsókn sem gerð var 

á tvíburum gaf til kynna að arfgengni áfengis-, nikótíns- og kannabisfíknar sé um 40-60% 

(Ball, 2008). Ættleiðingarrannsóknir hafa sýnt að börn sem eiga líffræðilega vímuefnasjúka 

foreldrar eru líklegri til þess að verða vímuefnasjúk. Börn sem eru ættleidd og alast upp í 

fjölskyldum þar sem lítið er um neyslu vímuefna sýna svipað hlutfall vímuefnasýki og systkini 

þeirra sem alast upp hjá líffræðilegum foreldrum (Ball, 2008; Foroud, Edenberg og Crabbe, 

2010).  

Þrátt fyrir litlar deilur í dag um hvort vímuefnasýki er sjúkdómur þá hafa 

sjúkdómskenningar fengið töluverða gagnrýni bæði frá áhugafólki og fræðimönnum. Meðal 

annars hefur líkanið verið gagnrýnt fyrir of mikla áherslu á að aðeins heilbrigðisstarfsmenn 

geti sinnt vímuefnasjúkum sem ekki telst raunhæft því þessir einstaklingar þurfa meðferð 

sem felst í ráðgjöf, stuðningi og fræðslu bæði fyrir þann vímuefnasjúka og aðstandendur. 

Önnur gagnrýni beinist síður að vímuefnaneytandanum sem sjúklingi en hugar að því hvernig 

sá vímuefnasjúki er fríaður allri ábyrgð með sjúkdómshugtakinu. Hann er gerður að 

fórnalambi þar sem ætlast er til að samfélagið afsaki óæskilega hegðun (Kinney, 2009). 
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4 Kenningar um fjölskylduna og vímuefnasýki 

Kenningar eru hugmyndir sem fræðimenn setja fram en eru ekki allgildur sannleikur. Þær eru 

samansafn staðhæfinga sem geta útskýrt og spáð fyrir um félagslegan veruleika (Newman og 

Grauerholz, 2002). Hér verður fjallað um nokkrar kenningar sem settar hafa verið fram og 

tengjast vímuefnasýki og fjölskyldunni.  

4.1 Fjölskyldukerfiskenning 

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram hugmyndin um fjölskyldukerfiskenninguna. 

Kenningin var þróuð af fræðimanninum Murry Bowen út frá kerfiskenningunni og hefur hún 

haft mikil áhrif á fjölskyldukenningar og fjölskyldumeðferðir (O‘Gorman, 2012; Walsh og 

Harrigan, 2003). 

Frumkvöðlar fjölskyldukerfiskenningarinnar vilja meina að einstaklingar séu afurðir 

félagslegs samhengis innan fjölskyldunnar. Kenningin veitir ákveðinn viðmiðunarramma til 

þess að auðvelda skilning á hvernig tilfinningatengsl innan fjölskyldu geta sett mark á líf 

einstaklinga seinna á lífsleiðinni. Samkvæmt Bowen, þarf hver einstaklingur bæði félagsskap 

og sjálfstæði en togstreitan þar á milli gerir lífið bæði spennandi og svekkjandi. Hann telur 

sambönd fólks almennt vera knúin áfram af tveimur öflum, annars vegar einstaklingseðli (e. 

induviduality) og hins vegar samheldni (e. togetherness). Velgengni einstaklinga veltur því á 

því hversu vel tekst að ná jafnægi milli þessara afla og læra að stjórna tilfinningum sínum á 

skynsamlegan hátt (Nicholas og Schwartz, 2004; Walsh og Harrigan, 2003).  

Fjölskyldukerfiskenningin lítur á fjölskylduna sem flókið félagslegt kerfi þar sem ákveðin 

mynstur og reglur koma fram. Kerfið er gagnvirt og áhrifin eru annars vegar bein og hins 

vegar óbein. Innan kerfisins hafa allir sínar þarfir, skoðanir og reynslu sem hefur áhrif á aðra 

meðlimi. Ef þarfir einstakra meðlima samrýmast ekki þörfum annarra innan kerfisins geta 

skapast árekstrar, sem geta leitt til skekkju í fjölskyldumynstri sem síðan er viðhaldið vegna 

vanda hjá einum meðlimi. Þar af leiðandi lítur fjölskyldukerfiskenningin á samönd innan 

kerfisins en ekki aðeins innri feril einstaklinga (Berk, 2009; Saatcioglu, Erim og Cakmak, 

2006). Megin áherslan er sú að þegar breyting verður innan kerfisins, til að mynda hjá einum 

meðlimi, hefur það áhrif á alla í fjölskyldunni (O‘Gorman, 2012). Til þess að halda jafnvægi í 

fjölskyldunni, þurfa aðrir meðlimir fjölskyldunnar líka að gera breytingar. Allir 

fjölskyldumeðlimir þurfa því stöðugt að endurskoða stöðuna og aðlagast til að halda 
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stöðugleika. Það nægir að einn fjölskyldumeðlimur innan kerfisins veikist til þess að allt 

kerfið hrynji og allur stöðugleiki tapist (Kinney, 2009; Murray, 2006). 

Samkvæmt Higgins (1998) hefur vímuefnasýki miklar afleiðingar í för með sér og er ein 

aðal orsök vanvirkni í fjölskyldum. Þegar fjölskyldur vímuefnasjúkra einstaklinga eru bornar 

sama við aðrar vanvirkar fjölskyldur, kemur í ljós að tíðni ótímabærra dauðsfalla er hærri 

innan þeirra og hlutfall vanvirkra fjölskyldna er hærra hjá næstu kynslóðum. Þegar 

einstaklingur veikist af vímuefnasýki skerðist geta hans og hefur þannig áhrif á 

fjölskyldukerfið. Allir innan kerfisins reyna að mæta þörfum þess veika til að koma jafnvægi á 

fjölskyldukerfið. Margar fjölskyldur gera varasamar og oft óheilbrigðar breytingar til að mæta 

þessum Þörfum. Gripið er til allra ráða til að koma í veg fyrir að valda hinum vímuefnasjúka 

óþægindum, af ótta við frekari óstöðugleika. Með tímanum verður hinn vímuefnasjúki 

ómissandi hluti af fjölskyldukerfinu. Ef sá vímuefnasjúki ákveður skyndilega að hætta neyslu 

má búast við verulega löngu aðlögunarferli fyrir fjölskyldumeðlimi sem nú hafa tekið sér 

ákveðin hlutverk innan fjölskyldunnar (Kinney, 2009; Saatcioglu o.fl., 2006). 

Rahgozar, Mohammadi, Yousefi og Piran (2012) framkvæmdu rannsókn á 120 

fjölskyldum, til þess að kanna hvaða áhrif vímuefnasjúkur fjölskyldufaðir hefði á fjölskylduna 

og sérstaklega hvort það hefði áhrif á félagslega stöðu barnanna, samskipti innan 

fjölskyldunnar, fjármálastöðu og stuðningshlutverk hans í fjölskyldunni. Gerð var 

samanburðarrannsókn á 60 fjölskyldum vímuefnasjúkra feðra og 60 fjölskyldum þar sem 

feður glímdu ekki við vímuefnasýki. Niðurstöður sýndu að þegar feður glíma við 

vímuefnasýki, hefur það áhrif á allt fjölskyldukerfið. Í stað þess að faðirinn sé fyrirvinna 

fjölskyldunnar, sýni stuðning og styrki samskipi innan fjölskyldunnar verður hann 

stjórnsamur og það þarf að sinna honum. Í mörgum tilfellum breytist hlutverk hans úr því að 

vera fyrirvinnan yfir í að vera neytandi sem verður til þess að aðrir meðlimir fjölskyldunnar 

þurfa að aðlagast nýjum hlutverkum (Rahgozar o.fl., 2012). 

Í meðferðavinnu með fjölskyldum er fjölskyldukerfiskenningin talin ákjósanleg þegar 

erfiðleikar tengjast skaðlegum tengslamynstrum við aðra. Kenningin leggur áherslu á að 

opna kerfið sem fjölskyldan þekkir og brjóta niður skaðleg sambönd sem kunna að hafa 

myndast. Byggja þarf upp ný og heilbrigð sambönd, draga úr stressi og stuðla að aukinni getu 

fjölskyldumeðlima til þess að takast á við vandamál sem áður hafa komið upp. Hver 

meðlimur fær að tjá sig og deila sinni skoðun en einnig er fjölskyldunni úthlutuð verkefni sem 
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reyna á samskipti, samvinnu og aðra þætti sem byggja upp betri heild innan fjölskyldunnar 

(Walsh og Harrigan, 2003). 

Femínískir fræðimenn hafa gagnrýnt fjölskyldukerfiskenninguna mikið og sérstaklega í 

tengslum við heimilisofbeldi, sem felst í því að kenningin gerir ráð fyrir valdahlutföllum innan 

fjölskyldunnar. Ekki er talið rétt að gera ráð fyrir og styðja þá hugmynd að hver og einn hafi 

jafn mikið vald og beri jafn mikla ábyrgð í ofbeldisfjölskyldum. Jafnframt telja femínistar að 

með því að leggja áherslu á samskipti gefur kenningin óbeint til kynna að ofbeldishegðun 

gerandans sé þolandanum að kenna (Murry, 2006). 

4.2 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningin gengur út frá tveimur þáttum, annars vegar jákvæðri/neikvæðri 

styrkingu og hins vegar fyrirmyndum (Berk, 2009). Einstaklingur verður fyrir áhrifum frá 

umhverfinu og í samskiptum við aðra og öfugt (Bandura, 1977). Albert Bandura var 

frumkvöðull félagsnámskenningar og setti kenninguna fram á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar. Bandura hélt því fram að gildi, norm og viðhorf í samfélaginu hefðu mikil áhrif 

á félagsmótun. Hann lagði einnig áherslu á herminám þar sem foreldrar, vinir og aðstæður 

settu fordæmi og börn tækju upp eftir þeim (Bandura, 1977). 

Samkvæmt félagsnámskenningunni er hegðun lærð og upplifanir barna móta hegðun 

þeirra beint og óbeint. Aðferðir barna til að stjórna tilfinningum, leysa deilur og taka þátt 

með öðrum eru lærðar af reynslu. Meginuppspretta þessarar reynslu kemur frá foreldrum og 

fjölskylduumhverfi, sérstaklega á yngri árum en seinna hafa vinir og skóli einnig áhrif (Ennett 

o.fl., 2008; O‘Connor, Matias, Futh, Tantam og Scott, 2013). Kenningin gerir ráð fyrir að 

fyrirmyndir hafi áhrif á vímuefnaneyslu og vímuefnaneysla unglinga sé því lærð hegðun í 

gegnum félagsleg samskipti og jákvæða styrkingu. Sambandið milli vímuefnaneyslu foreldra 

og vímuefnaneyslu barna er því skilið sem félagsnám (Ennett o.fl., 2008) 

Í langtíma rannsókn Ennett og félaga (2008) var kannað hvernig félagslegar vistfræði-, 

náms- og aðhaldskenningar hefðu áhrif á misnotkun áfengis hjá unglingum í tengslum við 

fjölskyldur, vini, skóla og annað umhverfi. Niðurstöður sýndu að félagsnáms- og 

aðhaldskenningar hefðu áhrif á áfengisneyslu unglinga. Það sem kom rannsakendum á óvart 

var mikið samband fjölskyldu og félagsnámskenninga á áfengisneyslu unglinga, í ljósi þess 

hversu mikil áhrif vinir og aðrir hafa á þessum árum. 
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Önnur rannsókn sem gerð var árið 2012 gekk út á að kanna hvort unglingar byrjuðu að 

drekka vegna félagsnáms eða til að takast á við tilfinningar. Niðurstöður sýndu að saman 

hefðu þessir þættir áhrif á áfengisneyslu unglinga og ástæður þess að unglingar byrjuðu að 

drekka væru til dæmis geðrænir eða annarskonar erfiðleikar, leið til að falla inn í hópinn eða 

takast á við erfiðar upplifanir. Jafnframt kom í ljós að fyrirmyndir komu að heiman eða úr 

vinahóp (Tomlinson og Brown, 2012). 

Kenningin er í andstöðu við flestar aðrar kenningar um vímuefnasýki. Ekkert kemur fram 

um þróun enda byggist félagsnámskenningin á námsferli sem er háð fólki og aðstæðum á 

hverjum tíma (Sölvína Konráðs, 2001). 

4.3 Tengslakenningar 

John Bowlby hefur verið kallaður faðir tengslakenninganna. Hann var í hópi breskra 

fræðimanna á sjötta áratug síðustu aldar ásamt Winnicott og Klein, sem setti fram og mótaði 

tengslakenningar (Beckett og Taylor, 2010; Valliant, 1996). 

Tengslakenningar byggja á þeirri hugmynd að tengsl mótist á fjórum stigum og að gæði 

tengslanna geti haft úrslitaáhrif á þroska persónuleika og geðheilsu einstaklings í framtíðinni. 

Á þessum fjórum stigum mynda börn með sér ákveðin innri módel, sem eru þær leiðir sem 

barn hefur lært til að tengjast í bernsku og hafa áhrif á hegðun og samskipti út lífið (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992; Berk, 2009; Valliant, 1996). Samkvæmt tengslakenningum þarf barn 

að finna fyrir öryggi og trausti til að geta lært að tengjast öðru fólki og geta átt heilbrigð 

sambönd seinna á lífsleiðinni (Valliant, 1996). Ungabörn byrja að gefa merki til að tengjast 

móður strax við fæðingu og ef barni er sinnt með ást og umhyggju myndast sterk 

tilfinningaleg geðtengsl með tímanum. En ef þessi góðu tengsl myndast ekki af einhverjum 

ástæðum, þá leiðir það aftur á móti til þess að meiri líkur eru á að barn eigi í erfiðleikum með 

að tengjast öðrum síðar á ævinni, svo sem fjölskyldu, vinum eða maka (Beckett og Taylor, 

2010; Berk, 2009).  

Tengslahegðun byggist á því að við vitum að öryggi er til staðar þegar við þurfum að 

treysta á það. Til eru börn sem alast upp í algeru öryggisleysi. Samkvæmt tengslakenningum 

verða þau fyrir tilfinningalegri vanrækslu, en sú staða kemur upp þegar þörfum barnsins er 

ekki stöðugt mætt. Þetta eru erfiðar aðstæður að búa við og barnið mun nota einhverja 

varnarhætti til þess að minnka aðskilnaðarkvíðann og fá stuðning (Beckett og Taylor, 2010).  
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 Upp úr 1970 þróaði Ainsworth samstarfskona Bolwby tengslakenningar hans enn 

frekar. Hún rannsakaði tengsl móður og barns og komst að því að tengslamyndun hefði bæði 

áhrif á barn til framtíðar og hegðun þess á meðan á tengslamyndun stæði. Þekktasta 

rannsókn hennar kallaði hún ókunnar aðstæður (e. Strange situation) en þar flokkaði hún 

tengslamyndun í þrjá flokka. Örugg tengsl (e. Secure attachment), þar sem barn lítur á móður 

sína sem örugga höfn. Algengt er að þessi tengsl gefi til kynna að barn hafi fengið viðunnandi 

uppeldi meirihluta ævinnar. Óörugg tengsl/að forðast (e. Aviodant attachment), þar sem 

barn skoðar ekki umhverfi sitt og heldur fast í móður sína. Algengt er að foreldrar þessara 

barna hafa ekki getu til þess að sinna þörfum barna sinna og sýna viðeigandi svörun. Óörugg 

tengsl/tvíbent (e. Amblivalent attachment), þar sem barn sýnir mikið óöryggi og ruglandi 

hegðun. Algengt er að foreldrar þessara barna hafi sinnt þeim illa og vanrækt þau 

(O‘Gorman, 2012; Sadock og sadock, 2007; Valliant, 1996).  

 Almennt telja fræðimenn að tengslakenningar veiti mikilvægan ramma fyrir skilning á 

áhættu- og verndandi þáttum í félags- og tilfinningaþroska. Kenningar Bowlby eru samt sem 

áður ekki hafnar yfir gagnrýni sem hefur einkum beinst að því hversu mikla áherslu hann 

lagði á hlutverk móður og útilokaði um leið aðra umönnunaraðila í lífi barnsins. Jafnframt eru 

margir sálfræðingar, sérstaklega menntasálfræðingar efins um mikilvægi tengslamyndunnar 

(Slater, 2007). 

4.4 Fjölskyldusjúkdómskenningin  

Fjölskyldusjúkdómslíkanið lítur á vímuefnasýki sem fjölskyldusjúkdóm. Líkanið beinir sjónum 

að því hvernig vímuefnasýki hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi en ekki aðeins þann sjúka 

(Dogen og Shea, 2000). Að búa með vímuefnasjúkum einstaklingi er fjölskyldumál og hefur 

áhrif á alla innan fjölskyldunnar, þar sem ótta og áhyggjum er viðhaldið innan heimilishalds 

(Greenfield o.fl., 2009; Laslett o.fl., 2011; Room o.fl., 2010).  

 Mikilvægt er að hafa í huga flókin hlutverk fjölskyldunnar þegar vímuefnasýki er til 

staðar. Fjölskyldumeðlimir veita þeim vímuefnasjúka aðstoð á ótal vegu. Þar má nefna beina 

umönnun, fjárhagsaðstoð, meðhöndlun á einkennum og fráhvörfum og aðstoð við að koma 

þeim sjúka í meðferð (Manelli, 2013). Sá vímuefnasjúki eyðir nánast öllum sínum tíma í að 

nálgast vímuefni og vanrækir þar með skyldur sínar innan fjölskyldunnar sem leiðir oft til 

þess að börn þurfa að taka mikla ábyrgð. Einstaklingar taka sér ákveðin hlutverk innan 
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fjölskyldunnar til þess að aðlagast óútreiknalegri og oft erfiðri hegðun hjá þeim 

vímuefnasjúka. Fjölskyldan hefur oft miklar áhyggjur af hegðunarmynstri hjá þeim sjúka og 

líður fyrir slæma hegðun hans. Mikill tími fer í að hafa áhyggjur af vandamálum hans og 

þannig gleymast oft þeirra eigin vandamál. Þetta mynstur leiðir til þess að fjölskyldumeðlimir 

hunsa sínar eigin þarfir og langanir og veikjast oft af sjúkdómnum meðvirkni (Manelli, 2013). 

 Rahgozar og félagar (2012) komust að því í rannsókn sinni að 50% feðra sem glíma við 

vímuefnasýki sinna ekki efnahagslegu hlutverki gagnvart fjölskyldu sinni og 85% sýna ekki 

stuðning við fjölskyldu sína. Fjölskyldulíkanið gengur einnig út frá þeirri hugmynd að allir 

meðlimir fjölskyldunnar þurfi á meðferð að halda jafnt og sá vímuefnasjúki. Huga þarf að 

meðferð fyrir fjölskylduna saman og meðhöndlun á hverjum og einum í sitt hvoru lagi. Án 

meðferðar fyrir alla er ólíklegt að sá vímuefnasjúki nái bata (Dogen og Shea, 2000; Saatcioglu 

o.fl., 2006). Auk þess að hafa áhrif á sérhvern einstakling innan fjölskyldunnar þá hefur 

vímuefnasýki einnig áhrif á skipulag og virkni innan fjölskyldunnar (Saatcioglu o.fl., 2006). 

Samskipti verða skaðleg og traust lítið (Saatcioglu o.fl., 2006). Fjölskyldumeðferð kennir 

fjölskyldum að styðja þann vímuefnasjúka til þess að hann nái bata og kennir þeim að takast 

á við ágreiningsmál, byggja upp traust, heilbrigð samskipi og ákvarðanatökur. Með því að 

takast á við þessi viðfangsefni innan fjölskyldumeðferðar eykur það líkurnar á langvarandi 

bata og minnkar líkurnar á falli hjá þeim vímuefnasjúka. Einnig eykur það líkurnar á jákvæðri 

virkni innan fjölskyldunnar (Ackerman, 1983; Dogen og shea, 2000; Saatcioglu o.fl., 2006). Ef 

fjölskyldan fær ekki aðstoð líkt og sá vímuefnasjúki, getur það leitt til skaðlegra áhrifa á 

næstu kynslóðir í fjölskyldunni (Manelli, 2013).  

 Markmiðið með fjölskyldumeðferð samkvæmt fjölskyldulíkaninu er að fá 

fjölskyldumeðlimi til þess að sjá að þeir eru veikir rétt eins og sá vímuefnasjúki. Reynt er að 

fá þá til að viðurkenna og samþykkja veikindi af völdum vímuefnasýki (Whittinghill, 2002). 

Gagnrýnendur fjölskyldulíkansins ganga út frá því að áhætta fylgi fjölskyldumeðferð með 

vímuefnasjúkum. Þeir vilja meina að meðferðaraðilar hugi ekki að kostum og göllum hjá 

hverjum og einum áður en ákvörðun er tekin um fjölskyldumeðferð. Algengt er að meðferð 

sem gagnast þeim vímuefnasjúka getur haft skaðleg áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi. Einnig líta 

gagnrýnendur svo á að ekki sé alltaf rétti tíminn fyrir fjölskyldumeðferð. Vímuefnasjúkir 

þurfa oft að takast á við önnur vímuefnatengd vandamál til að mynda, heimilis- og 
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atvinnuleysi, ofbeldi og lögsóknir áður en unnið er út frá fjölskyldulíkaninu (Whittinghill, 

2002). 
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5 Fjölskyldan 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um hugtakið fjölskylda. Þá verður mikilvægi fjölskyldna 

og foreldra rætt út frá rannsóknum og fjallað verður um áhrif vímuefnasýki á fjölskyldulíf. Að 

lokum verður vikið að hlutverki foreldra og hvernig vímuefnasýki getur haft áhrif á skyldur 

þeirra.  

5.1 Hvað er fjölskylda? 

Almennt byggir samfélag á nokkrum grundvallarsviðum, til að mynda hagsýslu, 

trúarbrögðum, skóla-, fjölskyldu- og stjórnmálum. Þessum sviðum er ætlað að þjóna 

mikilvægum þörfum þegnanna. Fjölskyldan er líklegast það svið sem snertir hvað flesta, því 

öll fæðumst við inn í ákveðna fjölskyldu. Flestir líta á fjölskyldu á persónulegan hátt og sjá 

hana gjarnan sem mikilvæga stofnun. Því hefur það skaðleg áhrif þegar innri og ytri 

breytingar ógna fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Heimspekileg umræða um fjölskyldur hefur átt sér stað yfir langan tíma. Fræðimenn hafa 

reynt að flokka hana og greina á ótal vegu, til að mynda eftir tímabilum, formgerð, tegundum 

og efnahagslegum þáttum. Ekki hefur náðst að samþykkja eina flokkun því hugtakið er í 

sífelldri endurskoðun. Í dag telja sérfræðingar að ekki sé raunhæft að fjalla um fjölskylduna 

með niðurnjörvaðri skilgreiningu þar sem fjölskyldan er ekki stöðugt fyrirbæri. Upp úr 

aldamótum fór að vakna áhugi félagsvísindamanna á fjölskyldunni sem stofnun og 

samskiptaeiningu. Á þessum tíma fóru fræðimenn að átta sig á því hvernig fjölskyldan snerti 

einstaklinginn, hvað varðar tengslamyndun, samstöðu, líkamlegt-, andlegt-, og félagslegt 

heilbrigði (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Velferðaráðuneytið, 2001). Fjölskyldan gengur þvert á öll 

félagsnet og rannsaka félagsvísindamenn nú fjölskylduna í ljósi félagslegra breytinga og gera 

það með því að skoða samskipti, formgerðir og öll þau viðfangsefni sem tengja má við 

félagslegt fyrirbæri fjölskyldunnar. Umræðan um fjölskyldur er heit og sérstaklega þegar 

spurt er hverjir tilheyri fjölskyldunni (Mckie og Callan, 2012; Velferðaráðurneytið, 2001). 

Hugmyndir um fjölskylduna eru mjög mismunandi og fer það líklega eftir því hver á í hlut, 

hvernig litið er á viðfagsefnið. Almennt hefur fólk mjög sterkar skoðanir á því hvernig 

fjölskyldur eiga að vera og byggir það oftast á eigin reynslu. Sumir hugsa um hefðbundið 

fyrirkomulag þegar orðið fjölskylda er nefnt, til að mynda karl og konu með barn. Aðrir hugsa 

meira opið, til dæmis líta sumir á vini sem hluta af fjölskyldu. Þegar félagsráðgjafar vinna 
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með fjölskyldur vilja þeir gjarnan halda sig við skilgreininguna „þeir sem búa saman“ (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001, bls. 139). Ekki má þó rugla saman fjölskyldu og heimilisfólki. Heimilishald 

samanstendur af einstaklingi eða einstaklingum sem búa á sama heimili en líta ekki endilega 

á sig sem fjölskyldu. Samt sem áður, hvort sem við tölum um heimilishald eða fjölskyldu, þá 

eru hvorug tveggja félagslegir hópar þar sem einstaklingar læra hvor af öðrum um heilbrigði, 

umönnun, tómstundir, vinnu og ótal annað sem mótar líf þeirra. Rannsóknir taka yfirleitt mið 

af viðfangsefninu hverju sinni og notast við þá skilgreiningu sem hæfir 

rannsóknarspurningum (Mckie og Callan, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 Í undirbúningi fyrir Ár fjölskyldunnar, sem stóð yfir frá 1991 - 1994, komst landsnefnd að 

samkomulagi um eftirfarandi skilgreiningu á fjölskyldu: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur með barni eða börnum 

(þeirra). Þau eru skuldbundin hvort öðru í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001, bls. 140). 

Skilgreiningin er opin og sveigjanleg þar sem gert er ráð fyrir öðrum fjölskylduformum. 

Þessi lýsing leggur áherslu á þríætt hlutverk fjölskyldunnar. Í íslensku samfélagi er gengið út 

frá því að einstaklingar innan fjölskyldunnar bindist tilfinninga-, hagsmuna- og 

hollustuböndum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Velferðaráðuneytið, 2001). Það má segja að hver 

fjölskylda hafi það flókna verkefni að veita meðlimum ást, umhyggju og leggja grunninn að 

innri ró svo að einstaklingar eigi möguleika á því að þróa tilfinningalíf sitt með öðrum seinna 

meir (Nanna K. Sigurðardóttir, 1994). 

5.2 Áhrif vímuefnaneyslu á fjölskyldulíf 

Mikil þróun varð á sviði rannsókna á vímuefnasýki í kringum 1980. Með aukinni þekkingu fór 

áhugi fræðimanna minnkandi á því að einblína eingöngu á þann vímuefnasjúka yfir í að skoða 

áhrif neyslu á aðra meðlimi innan fjölskyldunnar (Kinney, 2009). Rannsóknir síðari áratuga 

hafa gefið til kynna að vímuefnasýki hafi neikvæð áhrif á fjölskyldueininguna, til að mynda 

umhverfi, samskipti, hlutverk og ábyrgð (Johnson, 2001; Rahgozar o.fl., 2012). 

Vímuefnaneysla hefur áhrif á alla í kringum þann vímuefnasjúka og talið er að minnsta kosti 

fjórir til fimm verði fyrir skaða af afleiðingum neyslunnar hjá hverjum einstaklingi (Doweiko, 

2012). Einkenni sem fylgja vímuefnasýki koma að mörgu leyti fram í hegðun hjá þeim sem 
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þjáist af vímuefnasýki. Hegðun þessa einstaklings hefur mikil áhrif á daglegt fjölskyldulíf. Í 

fyrstu má hegðun sýnast hafa litla tengingu við neysluna en þeim mun lengur sem 

einstaklingur neytir vímuefna og þróar sjúkdóminn, því skaðlegri eru áhrifin á aðra meðlimi 

fjölskyldunnar. Með tímanum mun neyslan og afleiðingar neyslunnar einkenna öll samskipti 

innan fjölskyldunnar og meðlimir verða veikir á jafnt við þann vímuefnasjúka (Doweiko, 

2012; Kinney, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að vímuefnasýki í fjölskyldum hefur áhrif á stöðugleika í 

fjölskyldum (Burinett, Jones, Bliwise og Ross, 2006). Ross og Hill (2001) gerðu rannsókn á 

óstöðugleika í vímuefnasjúkum fjölskyldum sem leiddi í ljós að börn sem alast upp í 

óstöðugum fjölskyldum eiga á hættu að verða einmana, hafa ekki stjórn á eigin tilfinningum 

og eru líklegri til að þróa með sér vímuefnasýki. Í rannsókninni var óstöðugleiki skilgreindur 

sem misræmi á reglum og hegðun innan fjölskyldunnar og skoðaðir voru fjórir þættir sem 

hafa áhrif á óstöðugleika í fjölskylduumhverfi þar eða, misræmi í aga, umönnun, fjármál og 

misræmi eða skortur á matartímum. Ross og Hill vildu einnig meina að óstöðugleiki í 

vímuefnasjúkum fjölskyldum gæti jafnframt haft meiri áhrif á börn en vímuefnasýki ein og 

sér. 

Að vera meðlimur í vímuefnasjúkri fjölskyldu getur valdið mikilli streitu. Erfitt er að 

skipuleggja eða gera áætlanir. Neysla er stöðugt að trufla daglegar athafnir með óvæntum 

uppákomum sem valda ótta og óþægindum. Litlir hlutir verða að stórum vandamálum á 

meðan alvarleg vandamál eru gerð að engu. Vímuefnasjúkar fjölskyldur einkennast af 

yfirborðslegum samskiptum, geðþóttaháttum og reyna meðlimir jafnframt að forðast að 

ræða um mál sem gætu valdið sársauka, sem verður til þess að þeir draga úr samskiptum 

almennt (Kinney, 2009; Rahgozar o.fl., 2012). Erfiðar tilfinningar byggjast upp og valda 

vanlíðan. Bæði sá vímuefnasjúki og fjölskyldan reyna að stjórna eða afneita aðstæðum í von 

um að halda fjölskyldustöðunni. Fjölskyldulífið fer að snúast um að reyna fela sannleikann 

bæði fyrir sjálfum sér og umhverfinu. Fjölskyldan verður heltekin af sjúkdómnum og allt 

venjulegt hverfur á braut. Trú á eðlilegt og stöðugt líf verður að engu þegar fjölskyldulíf 

einkennist af mikilli óreiðu, brotnu trausti, sviknum loforðum og ekki verður hægt að treysta 

á einstaklinga sem eiga að veita stuðning og stöðugleika. Meðlimir taka sér þá oft ákveðin 

hlutverk og draga sig annað hvort til hlés eða keppast um þá litlu athygli sem hægt er að fá. 
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Fjölskyldan upplifir mikla sektarkennd og skömm sem gerir henni erfitt fyrir að nálgast 

aðstoð og engar jákvæðar breytingar verða á fjölskyldueiningunni (Rahgozar o.fl., 2012). 

 Johnson (2001) stóð fyrir rannsókn þar sem hann bar saman vímuefnasjúkar 

fjölskyldur og fjölskyldur sem ekki glímdu við vímuefnasýki. Markmiðið með rannsókninni var 

að kanna fjölskylduvirkni í fjölskyldum þar sem foreldrar glíma við vímuefnasýki. Hann setti 

fram þá tilgátu að í vímuefnasjúkum fjölskyldum væri minni fjölskylduvirkni, fleiri skilnaðir og 

meira andlegt-, líkamlegt- og kynferðislegt ofbeldi, en í öðrum fjölskyldum. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að vímuefnasýki hjá foreldrum hefði skaðleg áhrif á marga þætti í 

fjölskylduvirkni. Þær gáfu til kynna að börn sem alast upp í vímuefnasjúkum fjölskyldum 

upplifa minni fjölskylduvirkni og eru líklegri til að hafa átt slæma reynslu heldur en börn í 

öðrum fjölskyldum. Í vímuefnasjúkum fjölskyldum mátti sjá mun meiri ágreining, ásakanir, 

rifrildi og minni samstöðu. Einnig var minna um jákvæða tjáningu, ást og umhyggju, en í 

fjölskyldum sem innihalda ekki vímuefnasjúka meðlimi. 

Samskipti í fjölskyldum geta verið mjög flókin og eitt af þeim boðorðum sem 

vímuefnasjúkar fjölskyldur heiðra er að tala ekki um vandamálið (Rangarajan og Kelly, 2006; 

Sölvína Konráðs, 2001). Í vímuefnasjúkri fjölskyldu fær barn þau skilaboð að ekki megi tala 

um þá hluti sem gætu komið hinu vímuefnasjúka foreldri í uppnám. Stundum á það einnig 

við um hitt foreldrið sem ekki er vímuefnasjúkt. Tilraunir barns til eðlilegra samskipta fá ekki 

jákvæð viðbrögð og getur það leitt til ofbeldis (Rangarajan og Kelly, 2006). Þetta getur orðið 

til þess að barn bælir niður tilfinningar sínar og dregur sig inn í skel. Barnið sýnir því lítil 

viðbrögð sem einnig getur haft neikvæð áhrif á hinn vímuefnasjúka. Barnið sækist því ekki 

eftir samskiptum við foreldrið en óttast á sama tíma afleiðingar þess, þegar það sýnir engin 

viðbrögð (Rahgozar o.fl, 2012; Rangarajan og Kelly, 2006). 

5.3 Hlutverk foreldra 

Börn á 21. öld lifa ekki í sama heimi og foreldrar þeirra, sem ólust upp við gjörólíkar 

aðstæður. Nú á tímum standa foreldrar oft frammi fyrir ýmsum vanda og þurfa læra nýjar 

leiðir við uppeldi barna sinna. Eitt sem við vitum í dag er að börn munu vaxa úr grasi og 

aðlagast, eða ekki aðlagast í breytilegum aðstæðum í fjölbreytilegum heimi, þar sem 

foreldrar geta haft áhrif á framtíð barna sinna. Nú til dags er litið svo á að börn búi yfir hæfni 

og njóti réttar, en teljist ekki eign foreldra sinna. Börn þurfa samt sem áður vernd og 
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leiðsögn til þess að geta átt góða æsku og þroskast í fullorðna einstaklinga sem falla inn í 

samfélagið (BVS, e.d.; Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins skulu foreldrar láta velferð og þroska barns síns hafa forgang í lífinu. 

Þeir bera ábyrgð á uppeldi og er þeim skylt að hafa hagi barnsins að leiðarljósi (UNICEF og 

Þórhildur Líndal, 2007). 

 Foreldrahlutverkið byrjar formlega á meðgöngu og varir í gegnum allt lífið. Fyrir flesta 

er foreldra hlutverkið ekki tímabundið hlutverk heldur eilíft verkefni. Rannsóknir benda til 

þess að það sé mikilvægt að foreldrar séu fyrirmyndir og tryggi börnum sínum góðar 

æskuminningar og gott umhverfi til að auka líkurnar á börn vaxi úr grasi sem heilsteyptir, 

sjálfstæðir og sterkir einstaklingar (Vig og Jaswal, 2014). Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

leggur jafnframt áherslu á að öll börn þurfi mismunandi þarfir á mismunandi lífsskeiðum 

(UNICEF og Þórhildur Líndal, 2007). 

 Hlutverk foreldra felst í því að ala börnin sín upp svo þau fái að njóta sín sem best á 

heimilinu, í skólanum, í vinahópnum og öðrum samfélagsstofnunum. Góðir foreldrar sýna 

barninu sínu umhyggju og öryggi, veita því stuðning þegar því líður illa og ræða við barnið í 

opnum samskiptum með jákvæðum tón. Þeir kenna barninu viðeigandi gildi og setja eðlileg 

mörk, eru jafnframt sveigjanlegir, hjálpa barninu að tjá tilfinningar og hvetja eða skapa 

tækifæri fyrir barnið svo það kynnist nýjum vinum, læri eitthvað nýtt og upplifi nýjar 

aðstæður (BVS, e.d.). Nýleg rannsókn sem beindist að sambandi unglinga við foreldra sína 

leiddi í ljós að foreldrar sem sýna ást, samúð, samstarf, umburðarlyndi, sveigjanleika, 

skuldbindingu, vísindalega hugsun, skilning, athygli og mynda þannig sterk tengsl við börn sín 

eru taldir betri foreldrar en foreldrar með neikvæð gildi. Jákvæð hegðun foreldra gagnvart 

börnum sínum, til að mynda stöðugleiki og samræmi í hegðun og hugsun er jafnframt talið 

hafa hvetjandi áhrif á börn (Vig og Jaswal, 2014). 

Uppeldi er eitt af mikilvægustu hlutverkum foreldra þegar upp er staðið. Foreldrar þurfa 

að njóta virðingar barna sinna til að ná árangri í uppeldi. Því er nauðsynlegt fyrir foreldra að 

vera góðar fyrirmyndir og vera meðvitaðir um eigin viðhorf og hegðun. Börn læra það sem 

þau sjá og í gegnum samskipti við þá sem eru þeim næstir, til dæmis samskipti við hitt kynið, 

hverja foreldrar umgangast og ekki síst viðhorf og hegðun gagnvart vímuefnum (Raitasalo, 

Holmila og Makela, 2011; Sæmundur Hafsteinsson, 2001). Rannsóknir hafa staðfest að þegar 

foreldrar nota áfengi og önnur vímuefni í návist barna sinna er hætta á neikvæð áhrifum og 
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upplifunum hjá barni. Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að neysla vímuefna ein og sér er 

ekki það sem hefur neikvæð áhrif. Afleiðingar neyslunnar svo sem ofbeldi, að aka undir 

áhrifum og aðrar alvarlegar afleiðingar hafa ennfremur neikvæð áhrif og ekki síst þeir hlutir 

sem foreldrar telja börnin ekki sjá eða skilja (Raitasalo o.fl., 2011). Árið 2011 stóðu Raitasalo 

og félagar fyrir rannsókn á drykkjumenningu og viðhorfum foreldra til drykkju í kringum 

börnin sín í Finnlandi. Niðurstöður leiddu í ljós að flestir þátttakendur töldu óviðeigandi að 

drekka í návist barna sinna. Samt sem áður töldu 40% svarenda að þeim þætti í lagi að 

drekka í návist barna sinna ef einhver annar sem ekki væri undir áhrifum bæri ábyrgð á þeim 

á meðan. 
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6 Börn í vímuefnasjúkum fjölskyldum 

Í sjötta kafla verður fjallað um áhrif vímuefnasjúkra foreldra á börn þeirra, bæði á uppvaxtar- 

og fullorðinsárum. Varpað verður ljósi á hversu stór hópur barna býr við vímuefnasýki 

foreldra ásamt því að fjalla um áhættuhegðun, styrkleika og verndandi þætti sem geta haft 

áhrif á líf þessara barna. Að lokum verður gerð grein fyrir algengum hlutverkum sem börn í 

vímuefnasjúkum fjölskyldum tileinka sér og jafnframt áhrifum og einkennum uppkominna 

barna vímuefnasjúkra foreldra.  

6.1 Umfang og áhrif vímuefnasjúkra foreldra á börn þeirra  

Samkvæmt niðurstöðum ástralskrar rannsóknar sem gerð var á meðal almennings til þess að 

kanna áhrif drykkju fullorðinna á börn þeirra, töldu 22% svarenda að barnið þeirra hefði 

orðið fyrir skaða af völdum drykkju fullorðinna (Laslett, Ferris, Dietze og Room, 2012). 

Rannsóknir sem kanna afleiðingar sem börn verða fyrir af völdum drykkju foreldra sinna gefa 

til kynna afleiðingar á borð við sálrænan, tilfinningalegan og félagslegan skaða (Lambie og 

Sias, 2005). 

Stór hluti einstaklinga sem glímir við vímuefnasýki eru foreldrar (Wiechelt og Okundaye, 

2012). Rannsóknir sýna að vímuefnasýki hefur bæði skammtíma- og langtíma afleiðingar fyrir 

börn sem alast upp hjá foreldrum sem glíma við vímuefnasýki. Talið er að eitt af hverjum 

fjórum börnum tilheyri vímuefnasjúkum fjölskyldum (Wiechelt og Okundaye, 2012). 

Samkvæmt gögnum sem safnað var á árunum 2002-2007 búa rúmlega 8,8 milljónir (12%) 

barna undir 18 ára aldri með að minnsta kosti öðru foreldri sem glímir við vímuefnasýki. Þar 

af bjuggu 5,4 milljónir barna með vímuefnasjúkum föður og 3,4 milljónir með vímuefnasjúkri 

móður. Rannsókn SAMSHA sýndi fram á að börn sem alast upp á heimili með vímuefnasjúku 

foreldri hljóta oft mikinn skaða (SAMSHA, 2009). Rannsóknir hafa gefið til kynna að börn 

vímuefnasjúkra foreldra alist upp í umhverfi sem einkennist af átökum, spennu, óstöðugleika 

og óvissu (Lambie og Sias, 2005; Ohannessian, 2011). Slíkar aðstæður ýta undir langvarandi 

tilfinningalega streitu og skaða félags- og tilfinningalegan þroska. Jafnframt geta þær valdið 

varanlegum hindrunum á þroska heilans sem getur valdið varanlegum skaða á andlegri og 

líkamlegri heilsu (SAMSHA, 2009). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra eru líklegri til að 

upplifa skaðlega atburði í æsku, til að mynda heimilisofbeldi, tilfinningalegt-, líkamlegt- og 
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kynferðislegt ofbeldi, (Wiechelt og Okundaye, 2012) ásamt aukinni hættu á óöruggum 

tengslum og slæmri heilsu. Mikil hætta er á tilfinninga- og hegðunarvanda, og eru þau líklegri 

til að þróa með sér þunglyndi, kvíða og vímuefnasýki seinna á lífsleiðinni. Einnig eru meiri 

líkur á því að barn lendi í barnaverndarkerfinu heldur en önnur börn (Osborne og Berger, 

2009; Wiechelt og Okundaye, 2012).  

Rannsókn sem byggði á gögnum frá barnaverndaryfirvöldum í Bretlandi gekk út á að 

kanna hvort vímuefnavandi foreldra hefði áhrif á líðan, hegðun og heilsu hjá börnum. Frá 

árinu 2000-2001 voru skoðaðar 186 tilkynningar sem komu fram á þessu tímabili. 

Niðurstöður sýndu fram á að í 47% málanna urðu börn ekki fyrir miklum afleiðingum en 31% 

barnanna gáfu til kynna aukin vandamál sökum vímuefnavanda foreldra sinna (Forrester og 

Harwin, 2008). 

Í íslenskri rannsókn sem byggð var á barnaverndarmálum, voru börn sem höfðu orðið 

fyrir skaða af völdum vímuefnaneyslu foreldra sérstaklega skoðuð. Unnið var með 

tilkynningar sem bárust barnavernd Reykjavíkur yfir sex mánaða tímabil á árunum 2010 og 

2011. Í ljós kom að 31% tilkynninga á þessu tímabili voru í tengslum við vímuefnasýki 

foreldra. Einnig sýndu gögnin fram á að algengustu tilkynningar til barnaverndar snérust um 

vanrækslu og var helmingur þeirra mála í tengslum við vímuefnasýki. Jafnframt sýndu gögnin 

að mikil inngrip eins og fóstur barna er mun algengara í barnaverndarmálum þar sem um 

vímuefnasýki foreldra er að ræða en í öðrum málum (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015).  

 Osborne og Berger (2009) framkvæmdu rannsókn þar sem þeir könnuðu samband á 

milli vímuefnasýki hjá foreldrum og heilsu- og hegðunarvanda hjá ungum börnum. Annars 

vegar skoðuðu þeir hvort munur væri á því hvort móðir, faðir eða báðir foreldrar glímdu við 

vímuefnasýki, hins vegar hvort það hefði áhrif að búa með föður eða ekki. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að barn sem býr með vímuefnasjúku foreldri er í aukinni hættu á að takast á við 

slæma heilsu og hegðunarvanda, óháð því hvort um er að ræða vímuefnasýki hjá móður eða 

föður, en mun meiri hætta er til staðar ef báðir foreldrar glíma við vímuefnasýki. 

Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að barn sem býr með vímuefnasjúkum föður er í meiri 

hættu á að þróa hegðunar- og heilsuvanda, heldur en barn sem býr ekki með föður. 

Áhrif vímuefnasjúkra foreldra á börn þeirra eru mismunandi eftir því á hvaða þroskastigi 

barnið er og hefur misalvarlegar afleiðingar fyrir þroska og vellíðan barna (Laslett o.fl., 2010; 
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Mackrill og Hesse, 2011). Tvær rannsóknir, önnur írsk og hin áströlsk, beindust að því að 

kanna tjón sem börn verða fyrir af völdum drykkju foreldra sinna. Niðurstöður rannsóknanna 

sýndu að börn glíma við afleiðingar á borð við fátækt, skömm, streitu, námsörðuleika og 

færri tækifæri í bernsku (Hope, 2011; Laslett o.fl., 2010). Rannsóknir á börnum sem eiga 

vímuefnasjúka foreldra hafa sýnt fram á að þau verða fyrir neikvæðum afleiðingum sem 

hefur áhrif fram á fullorðinsár. Þar má nefna ofvirkni í æsku, hegðunarvanda á unglingsárum, 

vímuefnasýki á fullorðinsárum og tilfinningaleg vandamál alla ævi (Sher, 1997). Nýrri 

rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður og gefa til kynna að þessir einstaklingar séu í aukinni 

áhættu á að byrja neyslu vímuefna á unglingsárum, verða áfengis- og vímuefnasjúk og verða 

fyrir öðrum neikvæðum afleiðingum eins og sýna fram á hegðunarvanda snemma og ganga 

illa í skóla (Arria, Mericle, Mayers og Winters, 2012).  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að vímuefnasýki foreldra hafi slæm áhrif á námsgetu 

barna þeirra. Aukin hætta er á námserfiðleikum, að falla niður um bekk og að falla úr skóla ef 

barn elst upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum. Enn fremur hafa heimilisaðstæður áhrif sem 

gera börnum erfitt fyrir að klára heimavinnu og að fá nægjanlegan svefn til þess að geta 

einbeitt sér í skólanum (Lambie og Sias; 2005). Rannsókn sem Dias og félagar (2007) 

framkvæmdu sýndi fram á að börn vímuefnasjúkra væru níu sinnum líklegri til þess að sýna 

lélegan námsárangur heldur en börn sem ættu ekki foreldra sem glímdu við vímuefnasýki. 

Niðurstöður gáfu einnig til kynna að auknar líkur væri á að þau þyrftu að nýta sér sérkennslu, 

féllu í fleiri fögum og voru ennfremur tvöfalt líklegri til að þurfa endurtaka fög eða falla í 

skóla (Días o.fl., 2007).  

6.2 Áhættuhegðun barna og unglinga 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að börn sem eiga foreldra sem glíma við vímuefnasýki séu 

líklegri til að þess eiga við hegðunarvanda að stríða. Hegðun þessara barna einkennist oft af 

stjórnleysi þar sem foreldrar setja ekki skýr mörk og reglur (Stewart, Gossop og Trakada, 

2007). Áhættuhegðun má ýmist rekja til hegðunarvanda í barnæsku eða getur jafnframt 

hafist á sjálfum unglingsárunum. Þegar áhættuhegðun byrjar í barnæsku eru mun meiri líkur 

á að hún þróist í andfélagslega hegðun á fullorðinsárum (Farrington og Loeber, 2000). 

 Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) er áhættuhegðun 

barna og unglinga, líðan eða hegðun sem getur orðið einstaklingnum sjálfum eða öðrum að 
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skaða. Áhættuhegðun barna og unglinga getur birst á ótal vegu. Dæmi sem má nefna er 

þegar útivistartími er ekki virtur, neysla áfengis og vímuefna, vændi, alvarlegar átraskanir, 

vanræksla í námi, beiting kynferðis- og líkamlegs ofbeldis , tilraunir til að taka sitt eigið líf og 

afbrot, til að mynda skemmdarverk, þjófnaður eða innbrot (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.) 

Þróun áhættuhegðunar frá barnæsku hefur verið útskýrð með kenningum sem byggja 

meðal annars á tengslamyndun. Óæskileg hegðun á rætur að rekja til skorts á aga, stuðningi 

og eftirliti í æsku. Því koma fram hegðunarvandkvæði strax á leikskólaaldri barnsins ef um 

vanrækslu og skort á stuðningi er að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ýmsir þættir geta aukið líkurnar á áhættuhegðun, til að 

mynda erfið skapgerð barns, athyglisbrestur, ofvirkni (Berk, 2009), neikvæðir uppeldisþættir 

(Dunn o.fl., 2002), vímuefnasýki eða geðraskanir foreldra (Hser o.fl., 2015) og margir aðrir 

þættir. Ennfremur hafa rannsóknir gefið til kynna að aðrir umhverfisþættir, svo sem ofbeldi, 

glæpir, og fjölskylduátök auka áhættuna á neikvæðri hegðun og tilfinningalegum þroska hjá 

börnum og unglingum (Conners-Burrow, McKelvey o.fl., 2013; Whitaker, Orzol og Kahn, 

2006). Ein rannsókn sýndi samband á milli velferðar unglinga og fjölskyldugerðar, og gaf 

jafnframt til kynna að stöðugleiki í umhverfinu væri lykilatriði þegar kemur að 

umbreytingarskeiði unglingsáranna (Vanassche, Sodermans, Matthijs og Swicegood, 2014). 

Conners-Burrow, McKelvey og félagar (2013) settu fram þá tilgátu að samband á milli 

vímuefnasýki hjá móður og hegðunarerfileika barns myndi aukast þegar foreldrar upplifðu 

átök eða beittu neikvæðum uppeldisaðferðum. Þeir könnuðu 250 foreldra úr lágtekjustétt 

sem áttu börn á leikskólaaldri. Gögnum var safnað með tveimur heimsóknum á heimili 

barnanna, í fyrra skiptið var fjölskylduvirkni og vímuefnaneysla móður könnuð en í seinna 

skiptið voru fengnar upplýsingar um hegðun barnanna. Niðurstöður sýndu að strákar glíma 

við meiri hegðunarvanda en stelpur og rúmlega 1/3 hluti barnanna skoraði hátt á 

flokkunarprófi um hegðun, en flest börnin eða 30,8% flokkuðust með miðlungs 

hegðunarvanda á meðan 7,3% flokkuðust með alvarlegan hegðunarvanda. Niðurstöðurnar 

gáfu einnig til kynna að ef um væri að ræða lítil átök á meðal foreldra og neikvæðar 

uppeldisaðferðir væru ekki til staðar hefði vímuefnasýki hjá móður ekki veruleg áhrif á 

hegðun barna á leikskólaaldri. Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að vímuefnasjúkir foreldrar 

eru líklegri til að glíma við erfiðleika í foreldrahlutverkinu, þurfa á barnaverndarkerfinu að 
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halda og eiga börn sem tekin eru af heimilinu og sett í fóstur (Dunn o.fl., 2002; McGlada, 

Ware og Craford, 2009). 

Langtímarannsókn hefur verið gerð á geðheilsu vímuefnasjúkra mæðra og áhrif þeirra á 

hegðun barna sinna. Á árunum 2000-2002 voru um það bil 4500 barnshafandi konur eða 

mæður með börn undir 18 ára aldri teknar í viðtöl við innkomu í vímuefnameðferð. Tíu árum 

seinna var tekið tilviljunarúrtak þar sem 396 mæður með börn yngri en 18 ára voru aftur 

boðaðar í viðtöl. Í ljós kom að 46% þátttakenda átti að baki sögu um vímuefnasýki og 

geðröskun, en helmingur þátttakenda glímdi við tvær eða fleiri geðraskanir (Hser o.fl., 2015). 

Tilgátan sem Hser og félagar (2015) lögðu upp með var að hegðunarvandi hjá börnum myndi 

aukast ef mæður væru bæði að glíma við vímuefnasýki og geðröskun, jafnframt könnuðu 

þeir hvort aðrir þættir eins og núverandi vímuefnaneysla, atvinnustaða og fjölskylduvirkni 

hefðu áhrif á hegðun barnanna. Andstætt tilgátunni sem Hser og félagar lögðu upp með 

sýndu niðurstöður að hegðunarvandi barna eykst ekki þótt mæður glími við geðröskun 

samhliða vímuefnasýki. Þær gáfu hinsvegar til kynna að fjölskylduvandamál hafi neikvæð 

áhrif á hegðun barna alveg óháð geðröskunum (Hser o.fl., 2015). 

Önnur rannsókn sem fólst í því að kanna börn og fjölskylduþætti í tengslum við mat 

kennara á hegðunarvanda barna, leiddi til svipaðra niðurstaðna. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 79 börn sem tóku þátt í langtíma úrræðum fyrir vímuefnasjúkar mæður. Tilgátan sem 

sett var fram var að börn sem hefðu getu til að sækja aðstoð frá fullorðnum til þess að mæta 

þörfum sínum væru ólíklegri til þess að sýna hegðunarvanda. Einnig var sett fram tilgáta um 

að áhættuþættir í fjölskyldum, svo sem fæðingarþunglyndi, fjölskylduátök, fjarverandi faðir 

og fóstur barns, auki líkurnar á hegðunarvanda barna. Niðurstöður leiddu í ljós að rúmlega 

helmingur eða 55,7% þátttakenda var talinn vera með alvarleg hegðunarvandamál. 

Niðurstöður gáfu enn fremur til kynna að fjölskylduátök, fjarverandi faðir og saga um 

fósturvistun, auka líkurnar á hegðunarvandkvæðum (Conners-Burrow, Kyzer o.fl., 2013). 

Óæskileg hegðun hjá börnum á yngri árum er líkleg til þess að þróast og verða alvarlegri 

til að mynda með afbrotum og vímuefnanotkun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). 

Hegðunarvandi unglinga fer stigvaxandi út um allan heim sérstaklega hvað varðar offitu, 

kynsjúkdóma, afbrot og vímuefnaneyslu (Kumpfer, 2014). Unglingsárin eru talin mikilvægur 

tími enda er þetta tímabil ævinnar oft mikið umbreytingaskeið þar sem einstaklingar slíta 

barnsskónum og taka sín fyrstu skref sem fullorðnir einstaklingar. Breytingar verða á 



  

33 

 

mörgum sviðum lífsins og reynir það á aðlögunarhæfni hvers og eins (Beckett og Taylor, 

2010; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2011). Með auknu sjálfstæði breytast tengsl við fjölskyldu 

og tengsl við vini verða mun sterkari. Þrátt fyrir aukinn áhrifamátt vina geta foreldrar haft 

áhrif með því að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Það er því afar mikilvægt að vera góð 

fyrirmynd frá upphafi og viðhalda heilbrigðum lífsstíl áfram yfir unglingsárin. Þegar vel tekst 

til er einstaklingur heilbrigður, sjálfstæður og hefur góða sýn á sjálfan sig og umhverfi sitt 

(Bjarni Össurarson Rafnar, 2006; Landlæknir, 2014).  

Markmið bandarískrar rannsóknar sem framkvæmd var árið 2004 var að kanna hvort 

börn vímuefnasjúkra foreldra sýndu meiri einkenni um hegðunarvanda en börn sem áttu ekki 

vímuefnasjúka foreldra, einnig var kannað hvort andfélagsleg persónuleikaröskun foreldra 

hefði áhrif í þessu samhengi. Þátttakendur voru 340 unglingar á aldrinum 11-18 ára í 259 

fjölskyldum. Þar af voru 76 unglingar sem áttu fjölskyldusögu sem tengdist vímuefnasýki og 

47 unglingar með sögu um andfélagslega persónuleikaröskun foreldra. Niðurstöður benda til 

þess að börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra sýni meiri afbrota vanda heldur en börn sem 

eiga foreldra sem glíma ekki við vímuefnasýki (Obot og Anthony, 2004). 

Börn og unglingar nota ýmsar leiðir til að takast á við óstöðugar heimilisaðstæður. Þau 

vekja athygli á aðstæðum sínum bæði beint og óbeint. Sumir tala við fólk, kalla á neikvæða 

athygli, reyna að ná athygli með því að vera öðruvísi, á meðan aðrir skrifa bréf og greina 

þannig frá aðstæðum sínum (Tinnfalt, Eriksson og Brunnberg, 2011). Margir unglingar búa 

við aðstæður þar sem upplausn ríkir vegna vímuefnaneyslu foreldra, ofbeldis eða vanrækslu. 

Þessir unglingar hafa oft ekki aðstandendur til þess að leita til með hin hefðbundnu 

vandamál sem koma upp á unglingsárum. Þeir leita því oft í félagskap þar sem fyrir er 

stunduð áhættuhegðun (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg 

og Viðar Halldórsson, 1998). 

Tinnfalt og félagar (2011) gerðu athugun á viðhorfum til afhjúpunar heimilisaðstæðna og 

stuðnings hjá unglingum sem eiga vímuefnasjúka foreldra. Þátttakendur voru 27 sænskir 

unglingar, þar af voru 24 stelpur og þrír strákar, sem voru þátttakendur í stuðningshópum 

fyrir börn vímuefnasjúkra foreldra. Sumir þátttakendur lýstu því að hafa verið daprir, 

þunglyndir, grátgjarnir, starað út í loftið eða kvartað undan magapínu, en aðrir sögðust hafa 

slegist, skrópað í skólanum, reykt, neytt áfengis snemma, verið pirraðir, vondir, erfiðir eða 
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vísvitandi skaðað sjálfa sig. Margar stelpur viðurkenndu að hafa skaðað sig með því til dæmis 

að skera sig en það átti síður við drengina.  

Rannsóknir hafa bent til þess að unglingar fara prófa sig áfram hvað varðar vímuefni á 

unglingsárunum (Johnston, O’Malley, Bachman og Schulenberg, 2011). Rannsóknir gefa 

einnig til kynna auknar líkur á vímuefnamisnotkun ef einstaklingar hafa sýnt áhættuhegðun á 

yngri árum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008) og ef einstaklingur elst upp hjá 

vímuefnasjúku foreldri (Ohannessian, 2011). Samkvæmt rannsókn Ohannessian (2011) hefur 

vímuefnaneysla foreldra áhrif á vímuefnaneyslu unglinga. Þátttakendur voru 1001 unglingar 

úr almenningsskólum í Bandaríkjunum, þar af voru 531 stúlka og 470 drengir. Niðurstöður 

gáfu til kynna að að vímuefnaneysla foreldra hefði áhrif á þunglyndi, kvíða og 

vímuefnaneyslu stúlkna en einungis vímuefnaneyslu drengja. Rannsakendur skoðuðu einnig 

hvort samskiptamynstur á milli foreldra og unglinga hefði áhrif á sálfræðileg vandamál hjá 

unglingunum. Niðurstöður bentu til hærri tíðni hegðunarvandamála og andlegra vandamála 

hjá bæði drengjum og stúlkum sem skoruðu hátt í samskiptaerfiðleikum og lágt í opnum 

samskiptum við foreldra á flokkunarprófi.  

6.3 Verndandi þættir og styrkleikar 

Vímuefnasjúkar fjölskyldur samanstanda af maka, foreldrum, systkinum og börnum sem fara 

í gegnum krefjandi og jafnvel lífshættulegar aðstæður í sínu daglega lífi vegna vímuefnasýki 

innan fjölskyldunnar (Jiji og Rakesh, 2012). Síðustu áratugi hafa fræðimenn haft mikinn 

áhuga á börnum í vímuefnasjúkum fjölskyldum. Rannsóknir hafa aðallega verið 

framkvæmdar með megindlegum aðferðum og markmiðið oft að skoða einstaklings- og 

umhverfisþætti sem hafa áhrif á hegðun og þroskaferil barna sem eiga vímuefnasjúka 

foreldra. Margar rannsóknir einblína á að skoða áhættuþætti en mun færri skoða verndandi 

þætti, seiglu og styrkleika hjá börnum sem eiga vímuefnasjúka foreldra. Þrátt fyrir augljósan 

skaða af því að alast upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum, þá eru ekki öll börn sem verða 

vímuefnasjúk seinna á lífsleiðinni, heldur lifa sumir einstaklingar góðu og heilbrigðu lífi á 

sínum fullorðinsárum (Moe, Johnson og Wade, 2007).  

Það eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á útkomu barns sem elst upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum. Til dæmis hvort vímuefnasjúka foreldrið er móðir eða faðir, 

hvort neysla vímuefna varir í tvö ár eða alla æskuna og jafnframt skiptir stuðningur og 
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fjölskylduaðstæður miklu máli (Doweiko, 2012). Til að aðstoða börn sem eiga vímuefnasjúka 

foreldra er mikilvægt að þekkja bæði áhættu- og verndandi þætti (Park og Schepp, 2014). 

Áhættuþættir eru þeir þættir sem auka líkur á neikvæðri útkomu á fullorðinsárum, svo sem 

viðhorf, trú, hegðun og aðstæður í umhverfinu sem setja einstaklinginn í hættu. Á móti koma 

verndandi þættir sem vernda einstaklinginn gagnvart mótlæti. Verndandi þættir eru viðhorf, 

trú, aðstæður eða aðgerðir sem byggja upp seiglu hjá einstaklingum. Þessir þættir eru ekki 

stöðugir og hafa mismikil áhrif á þroska barna og útkomu.  

Börn eru óþroskuð, viðkvæm og verða auðveldlega fyrir áhrifum frá umhverfinu sem þau 

alast upp í. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem alast upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum sýni 

neikvæðar afleiðingar, til að mynda þunglyndi, kvíða, sjálfsmorðshugleiðingar eða 

vímuefnamisnotkun (Park og Schepp, 2014).  En sem betur fer eru sýna ekki öll börn sem 

verða fyrir margföldum áhættuþáttum neikvæðar afleiðingar. Verndandi þættir í lífi þeirra 

geta vegið upp á móti eða dregið úr áhættu og líkum á vandamálum seinna á lífsleiðinni 

(Moe o.fl., 2007).  Sum börn virðast viðkvæmari og eru líklegri til að verða fyrir neikvæðari 

afleiðingum, á meðan önnur börn virðast seigari sem dregur úr líkum á neikvæðum 

afleiðingum. Til eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra 

sem geta lágmarkað skaðlega reynslu í þessum aðstæðum (Park og Schepp, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvætt andrúmsloft í fjölskyldum getur verið verndandi þáttur 

(Arruda og Santos, 2011; El-Sheikh og Buckhalt, 2003). El-Sheikh og Buckhalt (2003) komust 

að því að samheldni og aðlögunarhæfni í fjölskyldum gætu komið í veg fyrir tilfinninga- og 

félagsleg vandamál hjá börnum sem eiga vímuefnasjúka foreldra.  

Í brasilískri rannsókn voru tekin viðtöl við fimm vímuefnasjúkar fjölskyldur. Þar kom í ljós 

að þroskandi samskipti í fjölskyldum virðist vera verndandi þáttur fyrir fjölskyldumeðlimi í 

vímuefnasjúkum fjölskyldum. Einnig sýndu niðurstöður að stuðningur frá öðrum 

fjölskyldumeðlimum væri mikill verndandi þáttur. Sérstaklega ef annað foreldrið er ekki 

vímuefnasjúkt, en þá spilar það foreldri stórt hlutverk í að draga úr áhættuþáttum (Arruda og 

Santos, 2011). Samband barns við foreldrið sem ekki er vímuefnasjúkt er mikilvægt til að 

veita barninu ást og stuðning svo að það fái að vaxa og dafna. Foreldrar sem veita hlýju og 

samræmi í uppeldi eru taldir draga úr líkum á neikvæðum afleiðingum hjá börnum 

(Haverfield og Theiss, 2014).  
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Seigla (e. resilience) er hugtak sem á við um börn sem ná árangri þrátt fyrir mótlæti. Þeir 

einstaklingar hafa ákveðna styrkleika, færni, stuðning og njóta verndandi þátta sem hjálpa 

þeim að þrífast í skaðlegum aðstæðum (Zolkoski og Bullock, 2012). Fræðimenn vilja meina að 

ef um seiglu er að ræða þarf að vera veruleg ógn á þroskaferli einstaklings og þarf hún að 

vera greinileg. Allir fæðast með getu til seiglu og eiginleikar hjá seigum börnum hefur 

almennt verið skipt upp í fimm flokka. Í fyrsta lagi hefur barn félagslega hæfni sem saman 

stendur af samskiptahæfileikum, umhyggju, sveigjanleika og húmor. Þessir eiginleikar gera 

einstaklingi kleift að mynda jákvæð samönd við aðra í fjölskyldunni, skólanum og 

samfélaginu, bæði jafnaldra sem og fullorðna. Í öðru lagi er um að ræða úrlausnarhæfileika, 

þar sem barn getur fundið lausnir við vitsmuna- og félagslegum vandamálum með 

útsjónarsemi og með því að sækja hjálp frá öðrum. Í þriðja lagi er barn með mjög meðvitað 

um aðstæður sínar og um grimmd sem getur til dæmis fylgt vímuefnasjúkum foreldrum. Í 

fjórða lagi er um að ræða sjálfstæði, þar sem börn þekkja sjálf sig, standa með sjálfum sér og 

hafa getu til þess að ná einhverri stjórn á aðstæðum. Í fimmta og síðasta lagi hefur barn 

tilgang, það setur sér markmið, hefur væntingar um menntun og trú á bjarta framtíð 

(Zolkoski og Bullock, 2012).  

Moe og félagar (2007) framkvæmdu eigindlega rannsókn á viðhorfum til seiglu. Þeir tóku 

viðtöl við 50 börn á aldrinum 7-13 ára sem áttu vímuefnasjúka foreldra og könnuðu viðhorf 

þeirra til seiglu. Þeir töldu að megindlegar rannsóknir vörpuðu ljósi á ákveðna þætti en einnig 

væri nauðsynlegt að tala við börnin sjálf og kanna viðhorf þeirra til styrkleika, seiglu og hvað 

þau teldu að einstaklingur þyrfti svo að hann gæti þroskast í heilbrigðan og hamingjusaman 

einstakling á fullorðinsárum. Viðtölin tóku um 30 mínútur hvert og fóru þau fram í 

sérherbergi aðskildu frá hinum börnunum. Börnin voru spurð spurninga þar sem leitast var 

við að fá fram viðhorf þeirra seiglu án þess að nota orðið seigla, þar sem flest börn þekkja 

hvorki orðið né skilja það. Niðurstöður leiddu í ljós að börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra 

töldu gott líf ekki velta á áþreifanlegum veraldlegum gæðum. Aðeins tvö börn töluðu um að 

peningar gætu fært þeim gott líf. Hin börnin töldu seiglu og mjög gott líf verða til vegna þess 

sem er óáþreifanlegt, til að mynda með stuðnings. Börnin sögðu jafnframt að ef þau hefðu 

aðgang að einstaklingi sem þau gætu treyst og talað við um líðan og tilfinningar þá væri sá 

einstaklingur stór verndandi þáttur (Moe, o.fl., 2007). 
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 Í sænskri rannsókn sem gerð var á 27 unglingum í stuðningshóp fyrir börn 

vímuefnasjúkra, kom fram að börn og unglingar þurfa að treysta þeim sem þeir segja frá 

aðstæðum á heimilum sínum. Samkvæmt vitnisburði unglinganna var mikilvægt að geta sagt 

frá vandamálum og líða vel með það. Fullorðnir sem spyrja spurninga, hlusta og þekkja 

jafnvel til vímuefnasýki voru traustvekjandi og styðjandi einstaklingar að áliti unglinganna. 

Þegar þeir voru spurðir hverja þeir gætu mögulega rætt við um aðstæður sínar nefndu þeir 

mismunandi einstaklinga svo sem ættingja, vini, starfsfólk í skólanum eða aðra fullorðna 

einstaklinga. Í skólanum töluðu margir um kennarana sína því þeir þekktu þá best, á meðan 

öðrum þótti meira viðeigandi að tala við skólahjúkrunarfræðing eða félagsráðgjafa í 

skólanum um fjölskylduvandamál af þessu tagi. Margir nefndu einnig að þeir ættu vini eða 

systkini sem þeir ræddu við um aðstæður sínar (Tinnfalt o.fl., 2011). 

Stórfjölskyldan, systkini og annar félagslegur stuðningur er oft vanmetinn verndandi 

þáttur hjá börnum sem eiga vímuefnasjúka foreldra (Kinney, 2009; Tinnfalt o.fl., 2011; 

Walker og Lee, 1998). Rannsókn sem var framkvæmd í Skotlandi varpaði ljósi á það hvernig 

stórfjölskyldan getur dregið úr neikvæðum afleiðingum hjá börnum sem eiga vímuefnasjúka 

foreldra með því að veita hagnýta og sálfélagslega aðstoð. Aðstoðin getur verið allt frá því að 

gefa barni að borða, mæta á skólaskemmtun, veita því umhyggju og jafnvel taka barnið inn á 

heimilið (Kinney, 2009). Rannsóknir á verndandi þáttum í lífi barna sem upplifa skaðlega 

reynslu í æsku sýna að félagslegt umhverfi í skóla og nágrenni getur haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif (Zolkoski og Bullock, 2012). Samkvæmt Olsson og félögum (2003) eyða börn 

stórum hluta af sínum degi í skólanum og því er það mikilvægur vettvangur fyrir stuðning. 

Skólinn er ekki aðeins mikilvægt kerfi til að þess að styðja við þroska og menntun heldur 

einnig til þess að veita styðjandi umhverfi og draga úr skaðlegum áhrifum sem barn getur 

orðið fyrir annars staðar. Barn sem upplifir stuðning frá jafningjum sínum, jákvæð áhrif frá 

kennurum, tækifæri til menntunar og velgengni hefur meiri möguleika á að þróa seiglu á 

unglingsárum (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick og Sawyer 2003).  

Nýleg rannsókn á uppkomnum börnum í vímuefnasjúkum fjölskyldum sýndi að 

félagslegur stuðningur eykur líkurnar á seiglu (Kim og Lee, 2011). Langtíma rannsókn Werner 

og Johnson (2004) sýndi einnig svipaðar niðurstöður. Þar kom í ljós að einstaklingar sem alast 

upp hjá vímuefnasjúkum foreldrum og ná að aðlagast samfélaginu og eiga heilbrigt líf, fengu 

meiri stuðning en þeir sem sýndu merki um aðlögunarvandamál fyrir 32 ára aldur. Jafnframt 
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kom fram að eldri systkin hafa jákvæð áhrif á börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra. Systkin 

getur verið eini meðlimurinn í fjölskyldunni sem neytir ekki vímuefna og getur verið 

tilfinningalega til staðar. Systkin getur því verið góður stuðningur fyrir önnur systkini sem 

reyna halda sér frá vímuefnum, takast á við missi, þunglyndi, óöryggi og aðrar áhyggjur 

(Walker og Lee, 1998). Í rannsókninni sem Werner og Johnson framkvæmdu voru tekin opin 

viðtöl þar sem meðal annars kom í ljós að fjórir af fimm strákum héldu því fram að eldra 

systkini væri mikilvægur þáttur í lífi þeirra og það hefði hjálpað þeim til þess að verða hæfir 

og sjálfstæðir einstaklingar (Werner og Johnson, 2004). 

6.4 Hlutverk 

Fræðimenn undra sig oft á því hversu vel börn takast á við vímuefnasýki foreldra sinna, en 

flest læra þau snemma leiðir til að komast af í óstöðugleika fjölskyldunnar (Kinney, 2009). 

Börn í vímuefnasjúkum fjölskyldum aðlagast aðstæðum sem þau lifa við og taka sér gjarnan 

hlutverk sem eru mikilvæg til að halda stöðugleika í fjölskyldunni. Hlutverk sem börn taka sér 

í æsku geta bæði verið skaðleg og hjálpleg seinna á fullorðinsárum. Hættan er þó sú að börn 

festist í hlutverkum sem geta svo haft skaðleg áhrif seinna á ævinni en á réttum tíma í réttum 

aðstæðum geta jákvæðir eiginleikar verið kostir á fullorðinsárum (Árni Þór Hilmarsson, 1993; 

Kinney, 2009).  

 Fræðimenn sem fjallað hafa um málefni á sviði vímuefnasjúkra hafa talið upp nokkur 

hlutverk sem einkenna börn vímuefnasjúkra. Sharon Wegscheider Cruse er ein af þeim sem 

fjallað hefur um uppkomin börn vímuefnasjúkra og skipt hlutverkum barna í fjóra flokka sem 

eru: (Árni Þór Hilmarsson, 1993; Kinney, 2009).  

 Hetjan: sem lætur fjölskylduna líta vel út út á við og veitir henni sjálfsvirðingu. 

Barnið tekur á sig mikla ábyrgð og passar að allt gangi og öllum líði vel. Það hefur 

djúpstæðar efasemdir um sjálft sig og upplifir sig ófullkomið en bætir það upp með 

því að vera fyrirmyndarbarn. Það er hlýðið, kurteist og stendur sig yfirleitt vel í 

skóla.  

 Trúðurinn: er það barn sem notar kímnigáfu til að létta á fjölskyldumeðlimum og 

draga athyglina frá erfiðleikunum. Það er óöruggt og fórnar eigin persónuleika til 

að stjórna umhverfi sínu og gerir það með því að setja upp leiksýningu og fá fólk til 
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að hlæja. Það er vinsælt hjá bæði vinum og ættingjum og kemst upp með hluti 

sem aðrir fjölskyldumeðlimir komast ekki upp með. 

 Týnda barnið: er barnið sem enginn verður var við og fær hvorki jákvæða né 

neikvæða athygli. Það er mikið eitt og ekki í nánum tilfinningatengslum við aðra 

fjölskyldumeðlimi þar sem enginn hefur tíma til að uppfylla tilfinningaþarfir þess. 

Ómeðvitað hlutverk þess er að létta á fjölskyldunni með því að vera ekki fyrir 

neinum og skapa þá fölsku tilfinningu að vímuefnasýki sé ekki að valda neinum 

skaða. Því finnst öruggast að vera eitt og dregur sig í hlé en fyllir upp í 

einmannaleikan með dagdraumum.  

 Bóraböggullinn: dregur athyglina frá vandamálum fjölskyldunnar og að sjálfum sér. 

Það barn finnur snemma fyrir höfnunarkennd og lærir að það fær óskipta athygli 

ef það gerir eitthvað af sér. Það lætur vandamál fjölskyldunnar sýnast léttvægileg í 

samanburði við vandamálin sem það skapar. Sækir í neikvæða athygli með stríðni 

og óhlýðni og stendur ekki við samninga. Það er uppfullt að reiði og lítur oft á vini 

sína sem fjölskyldu (Sölvína Konráðs, 2001; Wegscheider – Cruse, 1989). 

Claudia Black (1981), bandarískur félagsráðgjafi, skipti hlutverkum sem börn tileinka sér 

einnig í þrjá flokka, ekki mjög ólíka þeim sem eru hér að ofan. Fyrstu þrjú hlutverkin hetjan, 

trúðurinn og týnda barnið eru ekki ósvipuð þeim hlutverkum sem Black fjallar um en bera þó 

önnur heiti. Flokkun á hlutverkum Black eru: (Árni Þór Hilmarsson, 1993). 

 Áreiðanlega barnið: sem er oft elsta eða eina barnið í fjölskyldunni. Þetta barn 

leitast eftir því að skapa sér öryggi sem foreldrar eiga veita. Það tekur á sig mikla 

ábyrgð, ekki aðeins fyrir sig heldur einnig foreldra sína og systkini. Það tekur stjórn 

með því að halda heimilinu gangandi, sinna húsverkum og nýtur aðdáunar frá 

nágrönnum fyrir að standa sig vel.  

 Kamelljónið: flýtur í gegnum æskuárin og lætur lítið fara fyrir sér. Lærir snemma að 

það er ekkert sem breytir ástandinu á heimilinu og aðlagast því aðstæðum með því 

að hætta sýna tilfinningaleg viðbrögð. Það slekkur ósjálfrátt á tilfinningum sínum 

þegar óvenjulegir hlutir gerast og lætur eins og það hafi engin áhrif á sig. 
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 Friðarboðinn: reynir að bæta úr því sem fer úrskeiðis í fjölskyldunni og er til staðar 

fyrir þá sem líður illa. Reynir að koma ró á tilfinningalegt andrúmsloft með því að 

styðja þann vímuefnasjúka og aðstandendur. Hefur ekki tækifæri á að vera barn og 

hefur engan til að þess að deila tilfinningum og vandamálum sínum með. Hann 

lærir að þekkja tilfinningar annarra en ekki sínar eigin (Árni Þór Hilmarsson, 1993; 

Black, 1991; Kinney, 2009).  

6.5 Uppkomin börn vímuefnasjúkra foreldra 

Börn sem taka sér ákveðin hlutverk í æsku eiga það öll sameiginlegt að vera reyna finna leið 

til að komast af í þeim aðstæðum sem þau búa við. Hlutverk sem getur hjálpað einstaklingi 

sem barni getur orðið hindrun á fullorðinsárum (Kinney, 2009). Barn tileinkar sér ákveðið 

hegðunarmunstur á uppvaxtarárum og algengt er að það viðhaldi þeirri hegðun fram á 

fullorðinsár. Sá sem tók mikla ábyrgð sem barn getur til að mynda haft mikla þörf fyrir að 

stjórna, giftast einstaklingi sem þarf á honum að halda, til dæmis alkóhólista og er líklegur til 

að upplifa mikið stress við það að reyna vera bestur í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. 

Friðarboðinn heldur áfram að vera til staðar fyrir aðra á sinn eigin kostnað sem leiðir til þess 

að hann upplifir sektarkennd og reiði sem hann á ekki auðvelt með að takast á við (Kinney, 

2009)  

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem alast upp í fjölskyldum þar sem annað eða 

báðir foreldrar glíma við vímuefnavanda geta haft mismunandi reynslu og útkomu bæði á 

unglings- og fullorðinsárum. Erfitt getur verið að skilja upplifun þeirra sem eiga 

vímuefnasjúka foreldra þar sem margir eru tregir til að veita upplýsingar um þennan þátt 

varðandi fjölskylduna sína vegna fordóma gagnvart vímuefnasýki (Haverfield og Theiss, 

2014). Dönsk rannsókn snérist um að skrá æskuminningar og að kanna andlega stöðu hjá 

ungum einstaklingum sem áttu foreldra sem glímdu við vímuefnavanda. Þátttakendur voru 

502, þar af voru 100 karlar, 389 konur og fjórir sem ekki skráðu kyn sitt. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að 44% þátttakenda hafði upplifað eða verið hótað líkamlegu 

ofbeldi, 63% höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi og 14,5% höfðu orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi í æsku. Einnig kom fram að 66% svarenda tilgreindu að fjölskyldumeðlimir sem 

bjuggu ekki á sama heimili hefðu vitað af vímuefnavandamálinu í fjölskyldunni en 38% höfðu 

aldrei rætt um vandamálið við neinn (Mackrill, uEliklit og Lindgaard, 2012).  
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Það var á seinni hluta tuttugustu aldar sem uppkomnum börnum vímuefnasjúkra var 

fyrst veitt sérstök athygli. Einstaklingar stigu fram og tjáðu sig um neikvæðar afleiðingar á 

fullorðinsárum, meðal annars um tilfinningalega vanhæfni af völdum vímuefnasjúkra 

foreldra. Í gegnum árin hefur engin ein ákveðin hugmynd átt við um uppkomin börn 

vímuefnasjúkra en oft er fjallað um tvennskonar hugmyndir. Annars vegar fullorðinn 

einstakling sem er fastur í ótta og viðbrögðum frá því að hann var barn. Hins vegar barn sem 

neyddist til að axla mikla ábyrgð í æsku án þess að hafa haft þroska til. Samkvæmt klínískum 

athugunum eru ákveðin einkenni algeng hjá uppkomnum börnum vímuefnasjúkra (Doweiko, 

2012; Kinney, 2009). Vegna vímuefnaneyslu foreldra verða börn þeirra á fullorðinsárum 

gjarnan: 

 Að geta sér til um eðlilega hegðun. 

 Eiga erfitt með að mynda náin sambönd. 

 Eiga erfitt með að framkvæma verkefni, frá upphafi til enda. 

 Segja ósatt í aðstæðum þar sem auðveldara væri að segja sannleikann. 

 Ósátt með sjálf sig og sækjast stöðugt eftir viðurkenningu frá öðrum. 

 Eiga erfitt með að slaka á og skemmta sér. 

 Dæma sjálfa sig hart. 

 Reyna að forðast ágreining og hafa litla hæfni til þess að leysa ágreiningsmál. 

 Reynast öðru fólki trygg jafnvel þótt aðrir hafa misnotað trygglyndi þeirra 

(Doweiko, 2012). 

Árið 2014 af stóðu Haverfield og Theiss fyrir rannsókn í Bandaríkjunum á uppkomnum 

börnum vímuefnasjúkra með tilliti til reynslu þeirra. Til þess að greina þau vandamál sem 

uppkomin börn vímuefnasjúkra þurftu að takast á við á fullorðinsárum kóðuðu þær 504 

skilaboð sem tekin voru saman á 60 dögum úr þremur stuðningshópum fyrir börn 

vímuefnasjúkra á internetinu. Eftir greininguna komu í ljós eftirfarandi sjö meginþemu: 1) 

sjálfstyrking með stuðningi, 2) truflun foreldris á fullorðinsárum, 3) tenging við innra barn 4) 



  

42 

 

lágt sjálfsálit og óöryggi, 5) reiði og gremja, 6) erfiðleikar í rómantískum samböndum og 7) 

samskiptaerfiðleikar. Niðurstöður sýndu að uppkomin börn vímuefnasjúkra eiga erfitt með 

að takast á við tilfinningar, til að mynda reiði, gremju, óöryggi og lágt sjálfsálit (Haverfield og 

Theiss, 2014). Skaðleg reynsla í æsku og á fullorðinsárum getur orðið til þess að einstaklingur 

bælir niður tilfinningar, kann ekki að takast á við neikvæðar tilfinningar og er jafnvel hræddur 

við að tjá sínar eigin tilfinningar. Þetta getur haft skaðleg áhrif á hæfni einstaklings til að 

verða náin öðrum. Þátttakendur töldu sig að vera í samböndum sem endurspeglaðu það 

munstur sem þau urðu vitni af sem börn. Sumir viðurkenndu að hafa verið í 

ofbeldissambandi og aðrir sögðust hafa verið í sambandi með einstaklingi sem þeir þurftu að 

hjálpa eða laga. Að auki áttu margir erfitt með heilbrigð samskipti á fullorðinsárum og áttu 

erfitt með að takast á við ágreining og biðja um það sem þeir þurftu á að halda frá maka 

sínum. Jafnframt tjáðu margir sig um það að þeir misstu oft stjórn á skapi sínu við aðra þegar 

þeir upplifðu ógn eða hjálparleysi (Haverfield og Theiss, 2014). 

Klostermann og félagar (2011) stóðu fyrir rannsókn á uppkomnum börnum 

vímuefnasjúkra í þeim tilgangi að kanna hvort þau sýndu meiri einkenni um þunglyndi og 

hvort munur væri á hegðun þeirra miðað við börn sem ólust ekki upp hjá foreldrum með 

vímuefnavanda. Allir þátttakendur voru háskólanemar, þar af áttau 136 vímuefnasjúka 

foreldra og 436 sem áttu ekki foreldra sem glímdu við vímuefnavanda. Nokkur mismunandi 

flokkunarpróf voru lögð fyrir alla þátttakendur sem leiddi í ljós að börn sem áttu 

vímuefnasjúka foreldra sýndu meiri einkenni þunglyndis en hin börnin. Börn sem áttu 

vímuefnasjúka foreldra voru einnig með fleiri stig í eftirfarandi flokkum: hegðunarerfiðleikar, 

afneitun, áhersla á tilfinningar og tjáningu, kímnigáfu og vímuefnaneyslu. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að jákvæð túlkun, þroski og skipulag dró úr einkennum þunglyndis á meðan 

þættir eins og vímuefnanotkun, afneitun, bæling, hegðunarerfiðleikar og andleg vanlíðan 

höfðu aukin áhrif á einkenni þunglyndis hjá bæði þeim sem áttu vímuefnasjúka foreldra og 

þeim sem áttu ekki foreldra sem glímdu við vímuefnavanda (Klostermann o.fl., 2011).  

Rannsókn sem gerð var á unglingum í Hollandi og Belgíu árið 2006 leiddi hins vegar í ljós 

aðrar niðurstöður en hjá Klostermann og félögum. Þátttakendur í rannsókninni voru 

unglingar á aldrinum 12-14 ára sem áttu vímuefnasjúka foreldra og sýndu þeir hvorki meiri 

kvíða né þunglyndi en aðrir unglingar. Unglingarnir skoruðu þó færri stig í 
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fjölskyldusamheldni sem gæti stuðlað að lægra sjálfsmati, sem var áberandi meira hjá 

börnum vímuefnasjúkra foreldra (Bijttebier, Boethals og Ansoms, 2006). 
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7 Úrræði 

Í þessum kafla verður fjallað um úrræði og stuðning sem er í boði á Íslandi fyrir börn og 

unglinga sem glíma við skaða af völdum vímuefnaneyslu foreldra. Hér verður bæði greint frá 

almennum úrræðum sem ætluð eru börnum sem glíma við tilfinningalega erfiðleika og 

jafnframt þjónustu sem er sérsniðin fyrir börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra.  

7.1 Samtök áhugafólks um áfengisvandamál (SÁÁ) 

SÁÁ þjónustar vímuefnasjúka á öllum aldri og aðstandendur þeirra. Á göngudeildum er 

aðstandendum boðið upp á fjölbreytta fræðslu og meðferð, hvort sem vímuefnaneytandinn 

hefur farið í meðferð eða ekki. Fjölskyldudeildin býður upp á fræðslu í formi viðtala, 

fyrirlestra, stuðningshópa og fjölskyldunámskeið á kvöldin og um helgar. Markmið 

þjónustunnar er að auka þekkingu fjölskyldumeðlima á fíknisjúkdómnum. Greint er frá 

birtingarmyndum sjúkdómsins, einkennum og áhrifum hans á aðra í umhverfi 

vímuefnaneytandans. Aðstandendur fá einnig leiðsögn varðandi betri samskipti og heilbrigð 

mörk sem auka lífsgæði fjölskyldunnar (SÁÁ, e.d.a). 

 Barn sem á vímuefnasjúka foreldra er eins og hvert annað barn þrátt fyrir að hafa 

upplifað óvissu og álag í tengslum við vímuefnaneyslu foreldra. Til lengdar geta þessar 

aðstæður samt sem áður haft margar tilfinningalegar og félagslegar afleiðingar (Eðvald Einar 

Stefánsson, Margrét María Sigurðardóttir og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2014). Frá árinu 

2008 hefur SÁÁ veitt sérstaka sálfræðiþjónustu fyrir börn á aldrinum 8-18 ára. Þessi börn 

eiga það sameiginlegt að eiga vímuefnasjúka foreldra og hafa ekki byrjað neyslu vímuefna 

sjálf (SÁÁ, e.d.c). 

Ásta Margrét Sigurjónsdóttir sálfræðingur hefur umsjón með sálfræði þjónustu barna og 

Sigurrós Friðriksdóttir sálfræðingur starfar með henni. Hvert barn á rétt á átta viðtölum og 

kostar hvert þeirra 3000 krónur en aðeins er greitt fyrir eitt barn í hverri fjölskyldu. Almennt 

er nokkra vikna bið eftir fyrsta viðtali en mögulegt er að óska eftir forgangi. Til að fá forgang 

þarf barn að búa við sérlega slæmar aðstæður og sýna einkenni um margskonar vandamál 

sem rekja má beint til heimilisaðstæðna. Almennt koma foreldrar með börnunum sínum í 

fyrstu tvö viðtölin og reynist það þeim oft erfitt. Flestir foreldrar sem glíma við vímuefnasýki 

eru í þeirri erfiðu stöðu að þurfa að horfast í augu við að hafa ekki getað sinnt barninu eins 

vel og þeir hefðu kosið. Því leggja þær Ásta og Sigurrós, sálfræðingar á vegum SÁÁ, sig fram 
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við að koma fram við bæði börn og foreldra af nærgætni og virðingu (SÁÁ, e.d.b). Í 

viðtölunum er notast við tölvu sem býður upp á fjölbreytta möguleika og auðveldar 

börnunum að ræða um erfiða reynslu (SÁÁ, e.d.c). 

 Markmiðið með sálfræðiþjónustu barna er að auka skilning barna á sjúkdómi foreldra 

sinna og veita þeim viðurkenningu á erfiðum aðstæðum. Tilgangurinn er ennfremur hjálpa 

þeim til þess að skilja aðstæður sínar og foreldra sinna og með því styrkja sjálfsmynd þeirra, 

efla félagsfærni, bæta líðan og velferð barnanna. Einnig er nauðsynlegt að rjúfa þögnina sem 

fylgir vímuefnasýki og aðstoða börn við að greina á milli sjúkdómsins og persónunnar sem 

glímir við hann (SÁÁ, e.d.c). 

 Á þessum sjö árum sem SÁÁ hefur boðið upp á þjónustuna hafa um 800 börn nýtt sér 

hana (SÁÁ, e.d.b). Árið 2014 kynnti Umboðsmaður barna skýrslu sem hann vann í samvinnu 

við SÁÁ. Í skýrslunni kom fram að börn sem höfðu fengið þjónustu hjá SÁÁ, sögðu 

sálfræðiviðtölin hafa veitt þeim styrk og breytt miklu fyrir þau. Í kjölfar fræðslunnar áttuðu 

börnin sig á því að þau væru ekki einu heiminum í þessum aðstæðum og mun fleiri þjást af 

vímuefnasýki en þau héldu (Eðvald Einar Stefánsson, Margrét María Sigurðardóttir og Ása 

Margrét Sigurjónsdóttir, 2014). 

7.2 Vímulaus æska- Foreldrahús 

Vímulaus æska eru foreldrasamtök sem hafa starfað frá árinu 1986. Samtökin eru 

grasrótarsamtök og reka Foreldrahúsið, sem þjónustar fjölskyldur með börn og unglinga með 

einhverskonar vanda, annars vegar með ráðgjöf í formi einstaklingsviðtala eða hópavinnu og 

hins vegar með námskeiðum. Áður fyrr beindist þjónustan að mestu leyti að unglingum með 

vímuefnavanda en í dag er unnið með ýmiskonar vandamál svo sem samskiptaerfiðleika 

innan fjölskyldunnar, kvíða, einelti, félagslega erfiðleika, hegðunarvanda, almenna vanlíðan 

og margt fleira (Vímulaus æska-Foreldrahús, e.d.a; e.d.b). Foreldrahús er ekki með sérúrræði 

fyrir börn sem koma frá vímuefnasjúkum heimilum en mörg þeirra barna sem fá þjónustu í 

foreldrahúsi eiga foreldra sem glíma við vímuefnavanda. Þjónusta sem hentar þessum 

börnum fer eftir aldri og þeim aðstæðum sem þau koma úr. Sumum börnum sem koma frá 

vímuefnasjúkum fjölskyldum hentar vel að fara á sjálfstyrkingarnámskeið á meðan önnur 

börn þurfa meiri stuðning og úrræði í lengri tíma eins og úrræðið VERA býður upp á (Hrafndís 

Tekla Pétursdóttir munnleg heimild, 9. apríl, 2015).  
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 Sjálfstyrkingarnámskeið hjá foreldrahúsi er í boði fyrir börn og unglinga á aldrinum 

10-17 ára. Markmið námskeiðsins felst í að efla sjálfsmynd barna og unglinga og aðstoða þau 

við að bæta eigin líðan á eigin forsendum. Þátttakendur fá tækifæri til þess að skoða 

samskipti og tilfinningar í tenglum við fjölskyldu, vini og skóla. Unnið er með erfiða reynslu 

og tilfinningalegar afleiðingar, ásamt því að skapa traust og byggja upp öruggt umhverfi þar 

sem hver og einn getur notið sín. Börn og unglingar fá leiðbeiningar varðandi samskipti og 

tjáningu og jafnframt er þeim leiðbeint um hvernig beita megi innsæi, getu og reynslu til að 

ná félagslegri og tilfinningalegri fótfestu (Vímulaus æska-Foreldrahús, e.d.a). 

 VERA er úrræði fyrir börn og unglinga frá 10-16 ára aldri sem þurfa mikinn stuðning 

vegna hegðunarerfiðleika og tilfinningalegrar vanlíðunar. Hópastarf og einstaklingsviðtöl eru 

einu sinni í viku en áhersla er lögð á meðferðaráætlun út frá hverjum einstaklingi fyrir sig. 

Meðferðin gengur út á að veita stuðning, ráðgjöf og aðhald sem einstaklingurinn þarf á að 

halda með því draga úr vanlíðan og og koma í veg fyrir frekari skaða. Jafnframt eru 

fjölskylduviðtöl og sjálfstyrking fyrir foreldra. Þar eru foreldrar efldir í foreldrahlutverkinu og 

gripið er inn í óæskilega hegðun og samskiptaerfiðleika milli foreldra og barna (Vímulaus 

æska-Foreldrahús, e.d.c). 

7.3 Barnavernd 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 ber ríki og sveitarfélögum skylda til að veita 

börnum sem búa við óviðunnandi aðstæður og stofna heilsu þeirra og þroska í hættu, 

viðeigandi aðstoð. Einnig kemur fram í 50. gr. í lögum um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 

40/1991 að sveitafélaginu ber skylda til að veita vímuefnasjúkum og fjölskyldum þeirra 

viðeigandi aðstoð. Úrræði á vegum sveitarfélaga beinast að barni eða foreldrum og eru til að 

mynda sálfræðimeðferð, meðferðarviðtöl, persónulegur ráðgjafi, tilsjónarmaður eða 

stuðningsfjölskylda. Hlutverk persónulegs ráðgjafa felst í að leiðbeina barni og styrkja það 

félags- og tilfinningalega. Tilsjónarmaður er aðstoð sem beinist að foreldrum og stuðningi við 

þá í forsjár- og uppeldishlutverki (Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2002). 

  Samkvæmt Steinunni Bergmann félagsráðgjafa á Barnaverndarstofu eru þau úrræði 

sem eru á vegum ríkisins fyrir þau börn sem þurfa á miklu inngripi að halda og jafnvel vistun 

utan heimilis vegna mikils skaða (Steinunn Bergmann, munnleg heimil, 9. Apríl, 2015.) Í 
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nýlegri rannsókn kom það fram að úrræði eins og fósturvistun er oftar beitt í málum 

barnaverndar á Íslandi þar sem börn eiga vímuefnasjúka foreldra heldur en í öðrum 

barnaverndarmálum. Þetta gefur til kynna að mikill skaði sé geti hlotist hjá börnum sem 

koma af heimilum þar sem um vímuefnasýki er að ræða (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015). 
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8 Umræður og lokaorð 

Í þessari heimildaritgerð var markmiðið að skoða börn sem alast upp hjá vímuefnasjúkum 

foreldrum. Leitast var við að kanna áhrif á hegðun og þroska barna sem tilheyra 

vímuefnasjúkri fjölskyldu og jafnframt að gera tilraun til þess að greina þá þætti í umhverfinu 

sem mögulega geta dregið úr skaðlegum áhrifum af völdum vímuefnaneyslu foreldra. Lagt 

var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver eru áhrif vímuefnaneyslu foreldra á 

börn þeirra? Ýtir það undir áhættuhegðun hjá börnum og unglingum að alast upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum? Hafa börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra einhverja styrkleika 

og verndandi þætti í umhverfinu? 

 Vímuefni eiga sér langa sögu og hefur margþættur vandi fylgt þeim frá upphafi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2001). Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (WHO) 

veldur vímuefnaneysla miklum skaða hjá neytandanum sjálfum (WHO, 2010) og hafa 

rannsóknir einnig sýnt veruleg áhrif á heilsu og líðan þeirra sem eru í umhverfi hans (Rehm, 

2011). 

 Vímuefnasýki er fjölskyldusjúkdómur sem hefur áhrif á bæði börn og fullorðna 

(Doweiko, 2009). Rannsóknir á vímuefnasýki hafa sýnt fram á að fjölskyldan verði fyrir 

neikvæðum áhrifum af völdum vímuefnasýki til að mynda í umhverfi, samskiptum, 

hlutverkum og ábyrgð (Johnson, 2001; Raghozar o.fl., 2012). Samkvæmt 

fjölskyldukerfiskenningunni er fjölskyldan ein heild og þegar einn fjölskyldumeðlimur veikist 

myndast óstöðugleiki innan kerfisins. Vímuefnasjúkar fjölskyldur reyna því að aðlagast 

þörfum hins vímuefnasjúka, oft með óheilbrigðum breytingum og börn tileinka sér jafnvel 

ákveðin hlutverk til að reyna koma á jafnvægi innan fjölskyldunnar (O‘Gorman, 2012; 

Saatcioglu o.fl., 2006).  

Stór hluti þeirra sem glímir við vímuefnasýki eru foreldrar (Wiechelt og Okundaye, 2012). 

Samkvæmt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins bera foreldrar ábyrgð á 

uppeldi og er þeim skylt að huga að þroska og velferð barna sinna (UNICEF og Þórhildur 

Líndal, 2007). Í því felst meðal annars að vera börnunum góð fyrirmynd og gefa þeim 

tækifæri á að njóta sín sem best á heimilinu og annarstaðar í samfélaginu (BVS, e.d.; Vig og 

Jaswal, 2014) Rannsóknir hafa einnig bent til þess að foreldrar í vímuefnaneyslu glími við 

erfiðleika í foreldrahlutverkinu og þekki ekki aðferðir sem nauðsynlegar eru til þess að sinna 

umönnun og uppeldi (Arria, 2012; Dunn o.fl., 2002). Börn vímuefnasjúkra foreldra verða því 
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oft fyrir andlegum og líkamlegum skaða (SAMSHA, 2009) og þurfa á barnaverndarkerfinu að 

halda (McGlada o.fl., 2009). Niðurstöður rannsókna benda til þess að uppeldi hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum hafi áhrif á heilsu, hegðun, nám og líðan hjá börnum (Forrester 

og Harwin, 2008) og einnig að þau séu líklegri til að verða fyrir skaðlegum áhrifum á borð við 

heimilisofbeldi ásamt tilfinningalegu-, líkamlegu- og kynferðislegu ofbeldi (Wiechelt og 

Okundaye, 2012). 

Börn og unglingar takast á við vímuefnasýki foreldra á mismunandi hátt. Á meðan sum 

börn taka sér hlutverk þar sem lítið fer fyrir þeim, kalla önnur börn á neikvæða athygli með 

erfiðri hegðun (Tinnfalt o.fl., 2011). Hegðun barna sem eiga foreldra sem glíma við 

vímuefnavanda einkennist oft af stjórnleysi þar sem foreldrar setja ekki skýr mörk og reglur 

(Stewart o.fl., 2007). Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti barna sem býr með vímuefnasjúku 

foreldri glímir við alvarlegan hegðunarvanda (Conners-Burrow, Kyzer o.fl., 2013). Jafnframt 

þarf að hafa í huga að þó að rannsóknir hafi gefið til kynna, auknar líkur á áhættuhegðun 

barna sem eiga vímuefnasjúka foreldra (Hser o.fl., 2015) þarf einnig að líta til umhverfisþátta 

og verndandi eiginleika sem geta dregið úr líkunum á áhættuhegðun og öðrum skaðlegum 

áhrifum (Conners-Burrow, Kyzer o.fl., 2013) 

 Færri rannsóknir fjalla um þá styrkleika og verndandi þætti sem börn í 

vímuefnasjúkum fjölskyldum kunna hafa (Moe o.fl, 2007). Það eru ýmsir þættir sem geta haft 

áhrif á útkomu barns sem elst upp í hjá vímuefnasjúkum foreldrum (Doweiko, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að þættir eins og stórfjölskyldan, systkini, skóli og annar félagslegur 

stuðningur geta verði verndandi þættir og lámarkað skaðlega reynslu í þessum aðstæðum 

(Arruda og Santos, 2011; Walker og Lee, 1998). Einnig hafa rannsóknir bent til þess að ef hitt 

foreldrið, sem ekki er vímuefnasjúkt getur veitt barninu hlýju og samræmi í uppeldi getur 

það dregið úr neikvæðum afleiðingum og hjálpað barninu að þrífast í skaðlegum 

heimilisaðstæðum sem myndast hafa (Haverfield og Theiss, 2014). Börn sem eiga 

vímuefnasjúka foreldra telja sjálf að stuðningur frá skóla, vinum, ættingjum og öðrum 

fullorðnum einstaklingum geti haft góð áhrif ef þau telja sig geta treyst þeim (Moe, o.fl., 

2007; Tinnfalt o.fl., 2011).  

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar benda til þess að börn sem alast upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum verði fyrir skaðlegum áhrifum bæði á uppvaxtar- og 

fullorðinsárum. Áhrifin koma fram bæði andlega og líkamlega og kannski einna helst 
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tilfinningalega. Niðurstöður sýna að foreldrar sem glíma við vímuefnavanda eiga erfiðara 

með að sinna viðeigandi uppeldi og veita þann stöðugleika sem börn og unglingar þurfa. 

Þetta verður til þess að heimilisaðstæður þessara barna sem eiga vímuefnasjúka foreldra eru 

oft óviðunandi og eykur það þar með líkurnar á hegðunarvanda hjá þessum börnum. Hvort 

sem börn draga sig í hlé eða kalla á athygli þá er mikilvægt að hafa í huga að það sem þessi 

börn skortir er stuðningur. Verndandi þættir og styrkleikar þessara barna felst í því að fá 

stuðning eins og önnur börn til að eiga möguleika á að þorskast í sjálfstæðan einstakling sem 

getur lifað heilbrigðu lífi. Það er því þörf fyrir frekari umræðu í samfélaginu um Þennan hóp 

barna og mikilvægt að þau fái þann stuðning sem þau þurfa. Með þetta í huga er mikilvægt 

að vekja athygli á verndandi þáttum vímuefnasjúkra barna hjá bæði starfsfólki í skólum og 

öðrum fagstéttum sem koma að einhverskonar vinnu með börnum. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum væri vert að rannsaka hvort kyn hefði áhrif á verndandi þætti og 

áhættuhegðun. Hugsanlegt væri kanna hvort það sé marktækur munur á á vímuefnasjúkum 

mæðrum og vímuefnasjúkum feðrum og jafnframt hvort kyn barnsins skiptir máli. Gætu 

strákar til dæmis þurft annars konar stuðning en stelpur? Eða eykur það líkurnar á 

áhættuhegðun ef faðir er vímuefnasjúkur heldur en móðir? Þetta gætu verði áhugaverð 

rannsóknarefni fyrir fræðimenn á þessu sviði og geta niðurstöður jafnvel haft áhrif á úrræði 

fyrir börn vímuefnasjúkra foreldra. 
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