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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um áfengissýki aldraðra, reynt er að varpa ljósi á 

hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir þróa með sér áfengissýki og hvort 

áfengissýki aldraðra hefur verið að aukast hérlendis undanfarin ár og áratugi. Einnig er 

leitast við að kanna hvort munur sé á áfengisdrykkju aldraðra og yngri einstaklinga þegar 

litið er til andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta.  

Líf fólks breytist oft mikið þegar það er komið á efri ár. Breytingar verða til dæmis á 

líkamlegum, félagslegum, fjárhagslegum, umhverfislegum og sálrænum þáttum, auk 

þess sem starfsgeta aldraðra minnkar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ýmsar ástæður 

liggja að baki því að aldraðir einstaklingar eiga í auknum mæli við áfengisvandamál að 

stríða. Þessi ár lífsævinnar eru mörgum erfið vegna breyttra lífsskilyrða, sem lýsa sér í 

skerðingu á ýmsum lífsgæðum og sökum ástvinamissis, sem algengur er á þessum árum. 

Aldraðir finna oft fyrir einmanaleika, þunglyndis og annarra sálrænna og líkamlegra 

kvilla, sem getur orsakað það að þeir fara að neyta áfengis í meira mæli en áður til að 

bæla niður sálrænan eða líkamlegan sársauka.  

Ýmis meðferðarúrræði standa öldruðum einstaklingum til boða þegar um 

áfengisvandamál er að ræða og félagsráðgjafar koma oft að þeim þætti hjá þeim. Helstu 

niðurstöður þessarar ritgerðar voru að þrátt fyrir aukna tíðni áfengissýki meðal aldraðra 

þá er þetta vandamál oft á tíðum falið eða horft er fram hjá því og þörf er fyrir 

snemmtækari íhlutun og forvarnir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þar sem aldraðir eru 

upplýstir um skaðsemi áfengis skilar það sér í minni neyslu hjá þeim. Það er mikilvægt að 

upplýsa alla aðila, sem koma að öldruðum, um áhættuþætti áfengissýki hjá öldruðum til 

að fagfólk verði meðvitaðra um skaðsemi hennar.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Viðfangsefni ritgerðarinnar er áfengissýki aldraðra. Við gerð 

ritgerðarinnar aflaði ég fræðilegra heimilda um efnið og leitaðist við að varpa ljósi á 

viðfangsefnið. 

Leiðbeinandi minn við gerð ritgerðarinnar var Jóna Margrét Ólafsdóttir, aðjúnkt við 

Háskóla Íslands, og vil ég nota tækifærið og þakka henni fyrir góða leiðsögn, ábendingar 

og uppbyggilega gagnrýni. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til fjölskyldu minnar  

fyrir að sýna mér þolinmæði og skilning á meðan á þessari vinnu stóð. 
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1 Inngangur  

Neysla áfengis hjá öldruðum hefur aukist undanfarin ár og kemur það meðal annars 

fram í auknum innlögnum á sjúkrahúsið Vog. „Það vekur athygli að 13,9% karlanna sem 

fæddir eru 1942 og eru enn lifandi hafa komið á sjúkrahúsið Vog og 4,7% kvennanna.” 

(Ársrit SÁÁ, 2010, bls. 48). Rannsóknir hafa sýnt fram á að áfengismynstur aldraðra 

breytist oft þegar þeir eru komnir á efri ár og eru margar ástæður og orsakir sem því 

valda. Það verður mikil breyting á lífsháttum þessa aldurshóps, sem getur leitt til þess að 

aldraðir fara að neyta áfengis í meira mæli en þeir gerður áður. Fræðimenn benda á að á 

þessu tímabili ævinnar fylgir oft einmannaleiki og þunglyndi sem leiðir stundum til þess 

að aldraðir fara að neyta áfengis óhóflega, sem þeir gerðu ekki fyrir þann tíma. Algengt 

er að þeir neyti áfengis í laumi og sýni annað hegðunarmynstur en yngra fólk, sem neytir 

áfengis í óhófi. Öldrunarlæknar og aðrir sérfræðingar sem koma að lífi þessa fólks benda 

á að oft sé erfitt að greina hvort um misnotkun sé að ræða eða ekki og þó að grunur sé 

fyrir hendi sé oft litið fram hjá honum vegna aldurstengdra viðhorfa. Aldraðir sem eiga 

við áfengisvandamál að stríða fá því ekki þá aðstoð og meðferð sem þeir hafa þörf fyrir 

(Dawoodi og De Sousa, 2012; Gea, Beunza, Estruch, Sánchez-Villegas, Salas-Salvadó og 

Buil-Cosiales, 2013; Marti, Choi, DiNitto og Choi, 2015). 

Áhugi höfundar á að skrifa lokaritgerð um áfengisvandamál meðal aldraðra 

einstaklinga varð til vegna fræðslu, sem ég fékk í náminu um áfengis- og 

vímuefnavandamál aldraðra einstaklinga. Ástæða mín fyrir efnisvalinu tengist áhuga 

mínum á högum aldraðra og þá sérstaklega hvað varðar áfengisvandamál þeirra seint á 

lífsleiðinni. Einnig vildi ég fræðast um hvaða meðferðarúrræði eru notuð þegar aldraðir 

eiga við áfengisvandamál að stríða.  

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að skrifa um áfengissýki aldraðra og 

hvaða áhrif áfengissýki hefur á líf einstaklinga andlega, líkamlega og félagslega. Til að ná 

því markmiði verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir einstaklingar þróa með sér 

áfengissýki?   
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 Hefur áfengissýki meðal aldraðra aukist á Íslandi?  

 Er munur á áfengisdrykkju aldraðra og yngri einstaklinga þegar litið er til 

andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta?  

Til þess að svara ofangreindum rannsóknarspurningum var valin sú leið að byggja á 

fræðilegri samantekt ritrýndra greina og viðurkenndra bóka á þessu fræðasviði. Til að ná 

þeim tilgangi var notast við viðurkennda gagnagrunna, eins og til dæmis PubMed, 

Cinahi, ProQuest, Leitir og Google scholar og við leit í þeim voru ákveðin leitarorð notuð 

til að ná fram þeim upplýsingum sem höfundur var að leita eftir. Við leitina var miðað 

við að upplýsingar væru ekki eldri en átta ára nema þegar um viðurkennd fræði var að 

ræða, sem notuð eru enn þann dag í dag. Höfundur studdist við rannsóknir um 

áfengissýki og aldraða, fræðigreinar og bækur sem skrifaðar hafa verið um aldraðra og 

áfengissýki og sótti jafnframt upplýsingar af netsíðum og notaði munnlegar heimildir 

aðila sem vinna að þessum málaflokki.   

Ritgerðin hefst á því að fjallað verður um kenningar fræðimanna um áfengissýki og 

greiningarlíkön sem tengjast henni. Í kafla þrjú er farið yfir kenningar um öldrun og í 

fjórða kaflanum eru rannsóknir skoðaðar, sem tengjast áfengissýki aldraðra og aðrar 

fræðilegar upplýsingar sem fjalla um áfengissýki meðal aldraðra einstaklinga. Í fimmta 

kaflanum skoðar höfundur hvaða getur dregið úr og haft áhrif á drykkju aldraðra 

einstaklinga. Í sjötta kaflanum er fjallað um meðferðarúrræði og í sjöunda kaflanum um 

aðkomu félagsráðgjafa að áfengisvandamálum aldraðra. Að lokum verða niðurstöður 

dregnar saman og ályktanir dregnar af þeim.   
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2 Kenningar um áfengissýki  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar sem fræðimenn hafa sett fram síðustu 

áratugi til að skilgreina áfengissýki. Í dag er mest miðað við sjúkdómskenninguna en 

tilkoma hennar hafði í för með sér framfarir í meðferð og þekkingu á áfengissýki. Að auki 

verða kynnt greiningarkerfin DSM-5 og ICD-10, sem eru greiningarviðmið Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunarinnar (World Health Organization). 

Einstaklingar nota og misnota áfengi af ýmsum ástæðum og margar ólíkar kenningar 

hafa verið settar fram um orsakir og afleiðingar áfengismisnotkunar. Markmið 

kenninganna hafa verið að öðlast meiri þekkingu á áfengissýki til að fræðimenn hafi 

getað skoðað hvað orsakar hana og hvaða afleiðingar hún hefur í för með sér. 

Kenningarnar hafa breyst og þróast og í dag er áfengissýki skilgreind sem sjúkdómur 

(Matusow, og Rosenblum, 2013). 

2.1 Sálfræðilegar kenningar 

Samkvæmt sálfræðikenningu Freuds er áfengissýki tengd við kenningu hans um 

persónuleikann (Matusow og Rosenblum, 2013). Freud skilgreindi áfengissýki ekki sem 

sjúkdóm en hélt því fram að einstaklingur, sem ætti við áfengissýki að etja, þjáist af 

bældum tilfinningalegum vandamálum. Einstaklingur sem misnotar áfengi hefur ekki 

getað unnið úr innri tilfinningalegri baráttu sinni á fullnægjandi hátt (Matusow og 

Rosenblum, 2013). Kenningar Freuds benda einnig til þess að orsök sjúklegrar hegðunar 

sé hægt að finna í umhverfinu eða aðstæðum í frumbernsku. Það hindrar eðlilegan 

þroska einstaklings ef hann hefur orðið fyrir höfnun í æsku og er að fást við óuppgerðar 

tilfinningar en það getur leitt til þess að einstaklingur hefur litla sjálfsvirðingu. 

Samkvæmt persónuleikakenningu Freuds getur slíkt ástand leitt til þess að einstaklingur 

sækir í áfengi til að upplifa ofsagleði og vellíðan, sem losar hann við sársauka og slæmar 

tilfinningar (Dodgen og Shea, 2000).  

Freud leit svo á að einstaklingur yrði að vinna í samvinnu við meðferðaraðila sinn til 

að auka líkur á góðum meðferðarárangri. Sálgreiningar í dag virðast að einhverju leyti 

byggjast á hugmyndum Freuds um samstarf sjúklings og meðferðaraðila. Þessar 

hugmyndir hafa enn áhrif á rannsóknir og meðferðarúrræði við áfengissýki og eru nýttar 
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í nútímameðferðum við henni. Til að einstaklingur sé móttækilegur fyrir sálfræðilegri 

meðferð nú á tímum þarf að taka andlega angist hans inn í meðferðarúrræðið á 

svipaðan hátt og fjallað er um í sálgreiningarkenningunum (Matusow og Rosenblum, 

2013).  

Sú gagnrýni sem kenning Freuds hefur fengið gengur aðallega út á hvort að 

kenningar hans eigi við í dag. Kenningar Freuds samrýmast ekki að öllu leyti þeirri 

hugmyndafræði sem er ríkjandi í dag varðandi meðferðarúrræði og áfengissýki 

(Matusow og Rosenblum, 2013).  

2.2 Persónuleikakenningar  

Jung kom fram með hugmyndina að persónuleikakenningunni, sem flokkast undir 

sálfræðilegar kenningar, en er þó ólík sálfræðikenningu Freuds (Kinney, 2009). 

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

þróa með sér áfengissýki og nota áfengi til að fela veikleika sína gagnvart umhverfinu. 

Einstaklingar sem eru feimnir, með minnimáttarkennd eða eru ekki sáttir við sjálfa sig 

eins og þeir eru eiga á hættu að nota áfengi til að ná jafnvægi og betri líðan (Kinney, 

2009). Jung taldi mikilvægt að góð samskipti væru á milli áfengissjúks einstaklings og 

meðferðaraðila. Góð samskipti á milli þeirra gæti gert viðkomandi kleift að styrkja 

sjálfsvirðingu sína og öðlast sjálfstæði (Matusow og Rosenblum, 2013). Jung talaði aldrei 

beint um áfengissýki, heldur um nauðsyn þess að trú og andleg endurnýjun væru tæki 

sem þyrftu að vera til staðar til að einstaklingur gæti hætt áfengisdrykkju. Hann hefur 

verið gagnrýndur fyrir þetta sjónarmið (Matusow og Rosenblum, 2013). 

2.3 Félagsnámskenningar 

Frumkvöðull félagsnámskenningarinnar var sálfræðingurinn Albert Bandura. Kenningar 

hans ganga út á víxlverkun, að einstaklingur hafi áhrif á umhverfi sitt og samskipti við 

aðra og öfugt. Á þann hátt móta margir þættir einstaklinginn og hegðun hans í gegnum 

herminám (Kinney, 2009). Herminám er það þegar einstaklingur lærir af reynslu annarra 

með því að fylgjast með hegðun þeirra og herma eftir henni. Einstaklingur getur lært 

með því að fylgjast með í stað þess að prófa sjálfur (Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk 

Úlfarsdóttir, 2006). Hægt er að nota félagsnámskenninguna til að skilja áfengissýki, þar 
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sem hún getur verið lærð hegðun úr nánasta umhverfi. Fjölskyldan og vinir móta og hafa 

áhrif á einstaklinginn, samkvæmt þessari kenningu (Kinney, 2009).   

Helsta gagnrýnin á félagsnámskenninguna er að einungis er horft til ytri þátta 

einstaklingsins en ekki á manneskjuna sjálfa og óskir hennar, vonir og tilfinningar. 

Félagsnámskenningar gera ráð fyrir mótunaráhrifum umhverfisins en horfa ekki til 

annarra þroskamöguleika einstaklingsins, sem hugsanlega er hægt að rekja til fortíðar 

viðkomandi (Kinney, 2009).   

2.4 Spennulosunarkenningar 

Spennulosunarkenningar fjalla um það að einstaklingur noti áfengi til að finna fyrir 

slökun og spennulosun líkamans til að draga úr kvíða og við það ræður einstaklingur 

betur við daglegt líf. Áhrif áfengisins eykur þannig sjálfstraust einstaklingsins, sem 

auðveldar honum að takast á við erfiðar aðstæður eða jafnvel hversdagsleg verkefni 

(Dodgen og Shea, 2000). Samkvæmt kenningunni er um neikvæða styrkingu að ræða þar 

sem einstaklingurinn heldur áfram að neyta áfengis til að draga úr kvíða og streitu. 

Afleiðingarnar verða þær að hætta er á að vítahringur myndast með áframhaldandi 

áfengisneyslu og erfitt getur verið fyrir viðkomandi að losna úr honum (Book og Randall, 

2002).  

Spennulosunarkenningin hefur verið gagnrýnd fyrir það að áfengisneysla auki frekar 

stress heldur en að draga úr því eins og rannsóknir hafa sýnt fram á (Book og Randall, 

2002).  

2.5 Líffræðilegar kenningar  

Líffræðilegar kenningar fjalla um það að áfengi hafi þau áhrif á taugaboðefni heilans að 

óeðlilega mikið magn dópamíns losnar út í líkamann til að framkalla vellíðan (Doweiko, 

2012). Einstaklingur sem finnur fyrir jákvæðri líðan af áfengisdrykkju leitast eftir að 

neyta meira áfengis meðvitaður um góða líðan í kjölfar þess. Það hefur ekki verið sýnt 

fram á að sömu áhrif fylgi áfengisneyslu meðal áfengissjúkra einstaklinga og þeirra sem 

neyta áfengis í hófi (Doweiko, 2012).  

Óhófleg áfengisdrykkja getur haft margvíslegar neikvæðar afleiðingar. Áhrif hennar 

koma meðal annars fram sem neikvæð áhrif á taugakerfi og heila viðkomandi. 
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Persónuleiki getur einnig breyst og óhófleg áfengisneysla haft áhrif á hæfni einstaklings 

til náms og minnkað virkni minnisins (Kinney, 2009).  

 Áfengisneysla eldra fólks getur leitt til sjúkdóma, sem tengjast maga og brisi. 

Blóðsykursskortur er algengur hjá öldruðum þar sem frumustarfsemi þeirra er hægari en 

hjá yngri aldurshópum og það getur valdið vefjaskemmdum, þvagleka og 

taugasjúkdómum í miðtaugakerfinu (Dawoodi og De Sousa, 2012).   

Rannsókn var gerð á Íslandi og öðrum Norðurlöndum, á árunum 1984 til 1998. 

Markmið hennar var að skoða hvort óhófleg áfengisneysla geti leitt til 

lifrafrumukrabbameins. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 71 einstaklingar, sem höfðu 

greinst með þessa tegund af krabbameini. Meðalaldur þátttakenda rannsóknarinnar  var 

um 70 ár. Niðurstöður sýndu að algengasti áhættuþátturinn var áfengismisnotkun eða 

15,5%. Einstaklingar sem komnir voru með skorpulifur voru 23 eða 32% þátttakenda 

úrtaksins. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem snúa bara að Íslandi, voru að helsta 

ástæða lifrafrumukrabbameins var misnotkun áfengis (Brynja Ragnarsdóttir, Jón G. 

Jónasson, Hrafn Tulinius og Sigurður Ólafsson, 2001).  

Mælt er með því að fullorðnir einstaklingar dragi úr neyslu áfengis með aldrinum. 

Þessi tilmæli stafa af líkamlegum breytingum þeirra og áhrifum sem áfengið hefur á þá. 

Samanborið við yngri einstaklinga er munur á líkamlegum áhrifum eftir neyslu miðað við  

sama magn  áfengis. Fjölgun frumna í líkama aldraða minnkar eftir því sem þeir eldast 

og neysla áfengis eykur álag á miðtaugakerfið en með aldrinum eykst hins vegar 

áfengismagn sem fer inn í blóðrásina. Það sem eykur vandann er minnkandi frumufjöldi 

heilans meðal aldraðra einstaklinga. Það veldur því að meira alkahól fer inn í heila eldra 

fólks borið saman við yngri einstaklinga, þrátt fyrir litla drykkju. Eldra fólk er því næmara 

fyrir aukaverkunum áfengis, til dæmis dregur úr hugsunarhæfni og hegðun breytis og 

eldra fólk hefur tilhneigingu til að detta oft og að fá áfengiseitrun. Eldra fólk er 

viðkvæmara fyrir vandamálum, sem tengjast bráðri áfengiseitrun, og eru oft ranglega 

greindir með heilabilun eða æxli fremur en að um afleiðingar áfengisdrykkju sé að ræða. 

Afleiðingar áfengisneyslu þeirra lýsa sér á annan hátt en þegar þeir voru yngri. Sum 

svæði heilans eru viðkvæmari fyrir áfengi en önnur (Dawoodi og De Sousa, 2012). 

Áfengi hefur einnig áhrif á hjartavöðva, sem leiðir til aukins hjartsláttar og þau áhrif 

finnast bæði hjá yngri og eldri einstaklingum (Dawoodi og De Sousa, 2012). Mikil 
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áfengisdrykkja leiðir til vöðvarýrnunar, sem hefur áhrif á jafnvægi, og meiri líkur eru á að 

einstaklingur missi jafnvægi og meiði sig illa (Sullivan og Pfefferbaum, 2009).  

Rannsóknir á áfengissýki hafa verið gerðar á rannsóknarstofu með það að markmiði 

að skoða genamengi mannsins. Markmið rannsóknarinnar var að kanna áfengisneyslu 

og áhrif þess á ákveðin prótein í heilanum. Próteinmagnið getur haft áhrif á það hvernig 

áfengissýki þróast. Í rannsókninni voru genatengdir þættir teknir inn og kom í ljós að 

áfengi hefur áhrif á taugbrautir í heilanum, sem bendir til að tengsl séu milli áfengissýki 

og arfgengi. Til að skilja efnafræði heilans er nauðsynlegt að gera fleiri sambærilegar 

rannsóknir á því hvað hefur áhrif á að einstaklingur þróar með sér áfengissýki (Moonat, 

Starkman, Sakharkar og Paney, 2009).   

Samanburðarrannsókn var gerð meðal einstaklinga sem neyttu áfengis í litlum mæli 

og einstaklinga sem misnotuðu áfengi. Heilinn var skoðaður með heilaskanna og 

myndirnar skoðaðar með tilliti til viðbragða við áfengisneyslu. Niðurstöður sýndu mikla 

aukningu á starfsemi heilakjarnans hjá þeim einstaklingum sem misnota áfengi. Hjá 

þeim einstaklingum sem misnota ekki áfengi átti sér ekki stað aukin starfsemi á 

heilakjarnanum (Anton, 2010). Slíkar rannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir að 

umhverfið í rannsóknarstofunni sé ólíkt því umhverfi sem fólk er vant að vera í. 

Gagnrýnin hefur jafnframt beinst að því að heilaskannar sé ekki marktækt mælitæki til 

að greina geðræna kvilla, þar sem sálrænir sjúkdómar eru ekki sýnilegir úr myndum 

heilaskanna, og því sé ekki marktækt að nota mælitæki sem notuð eru til líffræðilegra 

mælinga (Doweiko, 2012).  

Wernicke-sjúkdómurinn er afleiðing langvarandi áfengisdrykkju. Ástæðan fyrir 

honum er mikil vannæring einstaklinga sem sjúkdóminn fá en það er algengt hjá þessum 

hópi að sleppa að neyta matar og hugsa um það eitt að drekka áfengi. Helstu einkenni 

sjúkdómsins lýsa sér í varanlegum minnistruflunum, truflun á augnhreyfingum, 

óstöðugu göngulagi eða göngulagstruflun og breytingu á hugarástandi. Sjúkdómurinn er 

oft á tíðum vangreindur en töf á greiningu eða meðferð getur leitt til dauða (Björn Logi 

Þórarinsson, Elías Ólafsson, Hannes Blöndal og Ólafur Kjartansson, 2011).  

2.6 Sjúkdómskenningar  

Sjúkdómskenningar komu fyrst fram árið 1960 og frumkvöðull hennar var bandaríski 

geðlæknirinn Jellinek. Hann kom fram með þá kenningu að áfengissýki væri sjúkdómur 
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og honum fylgdu andleg, líkamleg og félagsleg einkenni (Doweiko, 2012). Kenningarnar 

benda til þess að áfengissýki sé stigvaxandi sjúkdómur og þróunin sé mishröð eftir því 

hvað einstaklingur eru lengi á hverju stigi, sem rædd verða nánar síðar. Afleiðingar 

óhóflegrar áfengissýki koma fram sem andlegar, líkamlegar og félagslegar afleiðingar. 

Samkvæmt sjúkdómskenningunum má rekja áfengissýki bæði til erfða og umhverfis, og 

er um ólæknandi sjúkdóm að ræða en hægt er að halda honum í skefjum ef 

einstaklingur hættir alveg að neyta áfengis (Kinney, 2009).  

Kenning Jellineks gengur út á að áfengissýki sé ólæknandi sjúkdómur, eins og fram 

hefur komið, og til að halda honum niðri þarf einstaklingur að sleppa því að neyta 

áfengis og vinna að því að leysa sálfræðileg vandamál sín. Jellinek taldi að áfengissýki 

ágerðist og einstaklingur færi í gegnum fjögur stig, sem geta verið mislöng eftir 

einstaklingum. Stigin fjögur eru:  

1. Myndast meira þol fyrir magni áfengis. Einstaklingur sækir í aðstæður sem 

tengjast áfengi og notar það til að draga úr kvíða.  

2. Einstaklingur upplifir minnisleysi og áfengið er orðið nauðsynlegur þáttur 

daglegs lífs. Þeir drekka áður en farið er mannamót og þamba áfengi. 

Ónotatilfinning kemur fram þegar víman rennur af einstaklingnum.  

3. Áfengið er farið að skipa aðalhlutverk í lífi einstaklingsins. Einstaklingurinn 

hefur ekki lengur neina stjórn á áfengisdrykkjunni, hvorki á magni sem neytt 

er né þeim tíma sem fer í drykkju.  

4. Á þessu stigi er áfengissýkin komin á lokastig, þar sem allt snýst um næsta 

drykk og áfengis er neytt með hverjum sem er. Einstaklingurinn er kominn á 

endastöð, þar sem fjölskylda og atvinna eru ekki lengur hluti af daglegu lífi 

einstaklingsins og framundan er ekkert nema geðveiki eða dauði (Doweiko, 

2012).  

Sjúkdómshugtakið hefur meðal annars verið gagnrýnt fyrir það að sjúkdómshugtakið 

miðaði eingöngu að því að heilbrigðisstarfsmenn gætu meðhöndlað áfengissjúka en 

hefðu í raun ekki mannafla eða þekkingu til þess að fylgja þeim áfengissjúka og 

fjölskyldu hans eftir.  Gagnrýnisraddir á kenningar Jellineks töldu sjónarhorn hans of 
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þröngt, áfengissjúkir einstaklingar væru ekki allir eins. Einstaklingar væru mismunandi 

og því ættu ekki alltaf það sama við um alla (Kinney, 2009).   

Rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða erfðafræðileg tengsl við áfengissýki, meðal 

annars tvíburarannsóknir. Rannsóknirnar benda til að tengsl séu á milli erfðafræðilegra 

þátta og áfengissýki (Agrawal, Grant, Littlefield, Waldron, Pergadia, Lynskey o.fl, 2009). 

Önnur erfðafræðileg rannsókn á tvíburum sýndi fram á tengsl milli arfgengi og 

áfengissýki. Niðurstöður hennar sýndu fram á að í 49-64% tilvika mátti rekja hana til 

erfðafræðilegra þátta (Köhnke, 2008). 

 Áfengisfíkn og áfengisneysla er langvarandi sjúkdómur, eins og fram hefur komið 

(Young-Wolff, Enoch og Prescott, 2011). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að 

tengsl séu milli áfengisfíknar og arfgengi eru rannsóknir í auknum mæli farnar að beinast 

að því að kanna hvað það er sem orsakar tengslin (Young-Wolff, Enoch og Prescott, 

2011).  

Koopmans, Slutske, van Baal, og Boomsma (1999) gerðu rannsókn á tvíburum í  

Ástralíu til að kanna tengsl milli erfða og áfengissýki og voru bæði eineggja og tvíeggja 

tvíburar ásamt ættleiddum börnum tekin inn í rannsóknina. Niðurstöður sýndu sterk 

tengsl milli erfða og áfengissýki. Niðurstöður sýndu fram á að um 64% fylgni var að ræða 

milli erfða og áfengissýki. Ógiftar konur og karlar áttu frekar við áfengisvandamál að 

stríða en giftir einstaklingar. Í rannsókninni fundust jafnframt erfðafræðileg tengsl við 

umhverfisþætti, aldur eða búsetu. Niðurstöður leiddu einnig í ljós tengsl á milli aldurs og 

þess hvenær áfengisneysla hófst. 

Young-Wolff og fleiri (2011) gerðu erfðafræðilega rannsókn á tvíburum og 

niðurstöður hennar sýndu fram á tengsl erfða, umhverfisþátta og áfengissýki. 

Rannsóknarniðurstöður sýndu fram á að tengsl milli arfgengi og áfengissýki voru sterkari 

meðal einstaklinga sem bjuggu í umhverfi þar sem frjálsræði ríkti, en meðal þeirra sem 

bjuggu við meiri aga. Umhverfi þar sem frjálsræði ríkti einkenndist af því að auðveldara 

var að nálgast áfengi og þrýstingur frá umhverfinu um áfengisneyslu var meiri. Félagsleg 

gildi og viðmið í samfélaginu hafa áhrif á þróun áfengissýki. Í umhverfi, sem einkennist 

af mikilli félagslegri sjálfsstjórn, mælast slík tengsl í fáum tilvikum. Hins vegar í umhverfi 

þar sem félagslegt umhverfi einkennist af stressi og álagi er áhætta á þróun yfir í 
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áfengissýki meiri þar sem þeir einstaklingar eru móttækilegri fyrir að arfgengu genin hafi 

áhrif og leiði til áfengismisnotkunar.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum erfðafræðilegra/umhverfisfræðilegra 

þátta og áfengissýki hafa beint sjónum sínum að beinum erfðafræðilegum og 

umhverfisfræðilegum þáttum til að skoða margbreytileika drykkjuhegðunar hjá 

einstaklingum (Young-Wolff, Enoch og Prescott, 2011). 

2.7 Greiningarlíkön 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir greiningarlíkönum sem stuðst er við þegar greina á 

einstakling með áfengissýki. Helstu líkönin sem notast er við eru annars vegar  

International Classification of Diseases (ICD-10) og hins vegar Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5) greiningarkerfið. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

(WHO) skilgreinir áfengissýki sem sjúkdóm og forsenda skilgreiningarinnar er algjört 

stjórnleysi með áfengi ásamt því að ákveðin einkenni þurfa að vera fyrir hendi síðustu 12 

mánuði fyrir greiningu (Kinney, 2009).  

Í ICD-10 er viðmiðunarskali með sex flokkum og þarf viðkomandi að merkja við þrjú 

af þeim sex til að teljast vera með áfengissýki.  

1. Hafa sterka löngun og þörf fyrir vímuefni. 

2. Algjört stjórnleysi á neyslu áfengis. Áfengisneysla verður mun algengari og er 

meiri og tekur lengri tíma en ákveðið var.  

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni gera vart við sig þegar neysla minnkar.  

4. Aukið þol myndast og aukið magn þarf til að ná fram sömu áhrifum og áður.  

5. Meiri tími fer í neysluna, að nálgast vímuefnið og neyta þess.  Einnig fer lengri 

tími í að ná sér eftir neyslu.  

6. Einstaklingur viðheldur neyslu þrátt fyrir líkamlegan og andlegan skaða 

(World Health Organization, e.d.b).  
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DSM-5 er fyrst og fremst hugsað sem greiningartæki fyrir fagfólk til að geta greint 

áfengissýki hjá einstaklingum. Greiningartækið gerir ráð fyrir að áfengissýki sé 

sjúkdómur (American Psychiatric Association, 2013). 

Samkvæmt greiningunni þarf einstaklingur að skora á tveimur eða fleiri 

viðmiðunaratriðum af 11 til að hann greinist með vímuefnaröskun. Einkennin miðast við 

að þau hafi komið fram á síðustu 12 mánuðum og eru atriðin eftirfarandi: 

1. Þörf fyrir stærri skammt til að finna fyrir áhrifum.  

2. Finnur fyrir fráhvarfseinkennum þegar neyslunni er hætt.  

3. Mikill tími fer í neysluna og að verða sér út um efni og að ná sér eftir neyslu.  

4. Mikil löngun og þrá í að neyta vímuefna. 

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

eins og vinnu og skóla. Vanræksla gagnvart fjölskyldu, börnum og vinnu. 

6. Vímuefnaneyslu er viðhaldið þrátt fyrir félagslega og persónulegra árekstra.  

7. Fjölskylda eða vinna er vanrækt vegna mikillar vímuefnanotkunar. Dregið er 

úr heilbrigðum venjum. 

8. Vímuefnaneyslu viðhaldið þrátt fyrir að það skapi hættu, eins og að keyra 

bifreið undir áhrifum.  

9. Vímuefnaneyslu er haldið áfram þrátt fyrir vitneskju viðkomandi um 

afleiðingar hennar er viðkemur endurteknum líkamlegum eða andlegum 

veikindum.  

10. Aukið þol sem einkennist af eftirtöldu: 

a) Þörf fyrir neyslu vímuefna verulega aukin til að fá fram þau áhrif sem 

óskað er.  

b) Áberandi minni áhrif þegar sama magn vímuefna er notað.  



17 

11. Fráhvarfseinkenni eftir langa og mikla neyslu, sem lýsir sér með tveimur eða 

fleiri einkennum.  

a) Einkennin eftir neyslu geta verið skjálfti, svefnleysi, kvíði, óróleiki, 

ofskynjanir, krampi eða ofvirkni í ósjálfráða taugakerfinu og má þá nefna 

svitaköst eða hjartsláttartruflanir.  

b) Vímuefnaneyslu er haldið áfram til þess að minnka eða forðast 

fráhvarfseinkenni (American Psychiatric Associaton, 2013).   

Greiningarlíkön hafa verið þróuð eftir nýjustu kenningum og þekkingu, sem sýnt hafa 

fram á að áfengissýki sé sjúkdómur. Greiningarlíkönin eru miðuð við fjölbreytileika 

einstaklinga með áfengissýki til að hægt sé að greina sjúkdóminn með sem mestri 

nákvæmni (American Psychiatric Association, 2013).  

Ánetjun: Í ICD-10 er hugtakið ánetjun skilgreint sem samansafn af vitsmunalegum, 

hegðunarlegum, og lífeðlisfræðilegum þáttum. Einstaklingur setur vímuefnið eða flokk 

vímuefna í mun hærri forgang heldur en það sem áður skipti hann máli. Það sem 

einkennir ánetjun er mikil eða óstjórnleg löngun í ákveðið vímuefni sem getur verið 

áfengi, fíkniefni, lyfseðilsskylt lyf eða tóbak (World Health Organization, e.d.b). 

Misnotkun: DSM-5 skilgreinir misnotkun sem slæmt neyslumynstur, sem bitnar á  

félagslegum, líkamlegum og sálfélagslegum þáttum. Notkun er viðhaldið þrátt fyrir slæm 

áhrif á einstaklinginn (World Health Organization, e.d.b; St John, Snow og Tyas, 2010). 
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3 Aldraðir 

Einstaklingar teljast aldraðir þegar þeir hafa náð 67 ár aldri og hafa öðlast þeir rétt til 

greiðslu ellilífeyris frá ríkinu (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; Lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007). Aldraðir eru fjölbreyttur hópur einstaklinga með 

mismunandi þarfir og lífsgæðum þeirra er hægt að líkja við ferli sem mótast mikið af 

lifnaðarháttum þeirra. Mikilvægt er að skoða hvernig lífi hinn aldraði einstaklingur lifði 

fyrr á ævinni og hvernig hann upplifir sig sem aldraðan einstakling. Það er best að gera 

með því að skoða heildaraðstæður hans (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). Með 

tímanum hafa viðhorf til öldrunar breyst þar sem fólk er mun upplýstara um öldrun en 

áður þekktist. Í dag er ekki horft til árafjölda heldur er aldur metinn út frá mörgum 

öðrum þáttum, eins og heilsufari og líðan (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006). 

Mannfjöldaspár sýna að öldruðum mun fjölga mikið næstu árin og lífaldur kvenna er 

hærri en karla. Talið er að á árinu 2060 muni fjöldi aldraðra vera nær tvöfalt fleiri en í 

dag (Hagstofa íslands, 2013). Á Íslandi er það stefna stjórnvalda að leggja áherslu á að 

aldraðir búi heima hjá sér sem lengst og fái einstaklingsbundið mat sérfræðinga á 

þjónustuþörfum.  Markmiðið með því er að þeir fái þá aðstoð sem þeir þurfa, til að vera 

færir um að hugsa um sig sjálfir með tilliti til andlegrar og líkamlegrar getu (Lög um 

málefni aldraðra nr. 125/1999). Breytingar þurfa að eiga sér stað varðandi umönnun 

aldraðra þar sem velferðarsamfélagið uppfyllir ekki þarfir þeirra um fjölbreytta þjónustu 

og úrræði sem þeir þurfa á að halda (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013).  

Þegar fjallað er um öldrun er horft til þverfaglegra fræðigreina, sem fjalla um öldrun 

frá mismunandi sjónarhorni. Skoðaðir eru félagslegir, læknisfræðilegir og sálrænir þættir 

og það hvernig þeir hafa áhrif á seinustu ár einstaklingsins (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði félagslegar aðstæður og breytingar á lífi 

aldraðra hafa áhrif á val, heilsu, stöðu og þátttöku þeirra (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006).  

Markmið rannsóknar Reichstadt, Sengupta, Depp, Palinkas og Jeste (2010) á 

öldruðum einstaklingum var að kanna hvað aldraðir telja vera farsæla öldrun. 

Niðurstöður sýndu fram á að aldraðir vildu hafa gott félagslegt kerfi, sem hægt væri að 
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treysta á að kæmi til móts við þarfir þeirra, möguleika á innihaldsríkri virkni í daglegu lífi 

og að upplýsingastreymi til eldri borgara væri markvisst um þá þjónustu sem væri í boði. 

Aldraðir vildu einnig fá fræðslu um þær breytingar sem fylgir öldrun og hvaða leiðir þeir 

eigi að nota til að aðlagast henni. Rannsókn var gerð á Íslandi árið 2009 um viðhorf 

aldraðra til heilbrigðis og hvernig best væri að viðhalda heilbrigði sem lengst. 

Niðurstöður sýndu að fólk vill bera ábyrgð á eigin heilsu og fá upplýsingar, sem hjálpa 

þeim að taka réttar ákvarðanir. Fólk metur heilsuna meira þegar komið er á efri ár og sér 

mikilvægið í samspili andlegrar og líkamlegrar heilsu og upplifir að félagslegir þættir 

ásamt virkni séu mikilvægir til að viðhalda góðri heilsu. Þessi niðurstaða er í samræmi 

við erlendar rannsóknir (Guðrún Elín Benónýsdóttir, Sólveig Ása Árnadóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að í nágrannalöndunum fá fleiri aldraðir einstaklingar 

heimaþjónustu en hérlendis og að meðaltali í lengri tíma og fleiri dvelja á stofnunum 

hérlendis en í nágrannalöndunum. Langur biðlisti er eftir innlögn á stofnanir þrátt fyrir 

að stefnan sé að aldraðir búi lengur heima fyrir (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). 

Eftirlaunaaldur á Íslandi er 67 ára, eins og fram hefur komið, sem telst vera hár 

eftirlaunaaldur. Atvinnuþátttaka fólks sem komið er yfir sextugt er mikil á Íslandi miðað 

við önnur Evrópulönd. Það er ekki gert ráð fyrir því að einstaklingar fari fyrr á eftirlaun 

nema með örfáum undantekningum hjá ákveðnum hópum (Stefán Ólafsson, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lögð er áhersla á langlífi og á lausnir við sjúkdómum 

og skerðingu sem fylgir því að eldast. En lítil áhersla hefur verið lögð á möguleika til 

atvinnuþátttöku og að fólk geti unnið eftir að eftirlaunaaldri er náð (Reichstadt o.fl., 

2010). 

3.1 Athafnakenningin  

Athafnakenningin eða þátttökukenningin fjallar um þörf einstaklingsins fyrir 

félagstengsl, virkni og að athafnasemi haldist á efri árum. Þessi kenning þróaðist á 

svipuðum tíma og félagsþjónusta og almannatryggingakerfið komu til sögunnar 

(Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Grunnhugmynd 

kenningarinnar er að það sé í eðli okkar að vera virk og að einstaklingurinn sé félagsvera 

með mikla þörf fyrir tengsl við aðrar manneskjur allt æviskeiðið og það fari ekki 

minnkandi með hækkuðum aldri. Þeir sem aðhyllast athafnakenninguna telja mikilvægt 
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að aldraðir séu áfram virkir í samfélaginu og að það stuðli að því að fólk eldist vel (Berk, 

2007). 

Þegar einstaklingar eldast hafa þeir sömu þörf fyrir félagstengsl og afþreyingu og 

áður fyrr og að jafnvægi sé milli athafnasemi á efri árum og lífsánægju. Kenningin er 

helst gagnrýnd fyrir það að hún gerir ráð fyrir að allir séu í góðri stöðu til að hafa áhrif á 

líf sitt en í rauninni á þetta betur við um þá sem eru vel settir fjárhagslega, heilsufarslega 

og félagslega. Kenningin gerir einnig ráð fyrir að viðhorf og félaglegar þarfir haldist 

óbreyttar öll elliárin. Þessi kenning passar mjög vel við okkar tíma með áherslu á ábyrgð 

á eigin heilsufari og skylduna til að halda sér í formi, bæði andlega og líkamlega (Bond, 

Coleman, Peace, Dittman-Kohli og Westerhof, 2007).  

Í athafnakenningunni kemur fram að aldraðir sem hafa meira fyrir stafni og sinna 

áhugasviði sínu eru ánægðari og betur undir það búnir að eldast en þeir einstaklingar 

sem draga sig til hlés (Johnson, Whitlatch og Menne, 2014). 

3.2 Lífshlaupskenningin 

Lífshlaupakenningar útskýra hvernig ferli öldrunar er hjá einstaklingum. Til að skilja 

öldrun þarf að horfa á allt lífið í samhengi, því samkvæmt kenningunni hefst öldrunin 

þegar einstaklingar fæðast. Einstaklingar eru ólíkir og upplifa ólíka hluti, umhverfið 

mótar þá á ólíkan hátt, sem hefur áhrif á öldun. Þær greina nær- og fjær umhverfi fólks 

og gera ráð fyrir lagskiptingu í samfélaginu, sem tengist samfélagslegri vitund fólks. 

Kenningin gerir ráð fyrir að lífshlaup öldrunar færist til í gegnum tímann og félagslega 

skilgreindan þroska eins og fullorðinsárin, miðævin og eftirlaunaárin (Phillipson og 

Baars, 2007).         

Það mikilvæga við lífshlaupskenninguna er að hún hefur áhrif á viðhorf og 

umburðalyndi til öldrunar. Samfélagið hefur breyst síðustu áratugi og aldraðir hafa 

aldrei haft jafn gott aðgengi að lífsgæðum, heilbrigðisþjónustu og menntun, sem 

auðveldar skilning á að einstaklingar geta elst á ólíkan hátt (Martin og Gillen, 2014). 

Kenningin lítur á öldrun sem hæfni til að halda sjúkdómsáhættu í lágmarki, sem síðan 

skilar sér í andlegri og líkamlegri færni og virkri þátttöku í lífinu (Higgs, 2013). 
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3.3 Samfellukenningin  

Samfellukenningin byggir á grunni hlutverka- og þátttökukenninga (Steinunn K. 

Jónsdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2009). Samkvæmt kenningunni er ævin 

samfelld þróun persónuleikans og gengið er út frá því að einstaklingar haldi sínum 

persónuleika alla sína ævi (Bond og fl., 2007). Það leiðir til óánægju og erfiðleika ef 

einstaklingar þurfa að sæta of miklum breytingum. Utanaðkomandi þættir geta haft 

áhrif á þróunina auk kyns, stöðu og álits annarra. Aldraðir upplifa það stundum að 

breytingunni fylgi ákveðinn léttir því að þeir hafa meira svigrúm fyrir hlutverk sem þeim 

stóð ekki til boða að gegna á fyrri hluta ævinnar, eins og til dæmis að karlar geta þá 

tekið meiri þátt í að annast barnabörnin. Oft upplifa aldraðir að ástandið sé best þegar 

sem minnstar breytingar eiga sér stað þar sem aldraðir hafa þróað sinn persónuleika og 

takast á við öldrunina eins og þeim hentar best (Bond og fl., 2007). Hugmyndafræðina 

eða stefnuna um að aldraðir búi sem lengst heima er hægt að rekja til 

samfellukenningarinnar. Samkvæmt henni geta einstaklingar búið í eigin húsnæði og 

eiga kost á einstaklingsmiðaðri þjónustu, sem metin er eftir þörfum hvers og eins. 

Hérlendis og víða annars staðar í heiminum er markmiðið að fylgja þessari 

hugmyndafræði þegar kemur að þjónustu og úrræðum fyrir aldraða (Peace, Wahl, 

Mollenkopf og Oswald, 2007).   
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4 Aldraðir og áfengissýki 

Kynslóðin sem er að komast á eftirlaunaaldur hefur umgengist áfengi á annan hátt en 

fyrri kynslóðir og áfengissiðir þessarar kynslóðar eru ólíkir siðum fyrri kynslóða (Kist, 

Sandjojo, Kok og Berg, 2014).  

Áfengisdrykkja aldraðra er mjög alvarlegt alþjóðlegt vandamál. Í skýrslu breska 

geðlæknafélagsins kemur fram að áfengissýki og lyfjamisnotkun er vaxandi vandamál 

meðal aldraðra. Vandamálið eykst þar sem eldra fólk þróar með sér áfengissýki. Lífsgæði 

þeirra minnka og aldrað fólk drekkur meira heima hjá sér og leynir oft á tíðum 

vandanum fyrir sínum nánustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Í skýrslunni kemur einnig 

fram að ein af ástæðum þess að áfengissýki er að aukast er sú að áfengissjúkir 

einstaklingar eldast líka þó lífsgæði og lífslíkur þeirra séu ekki eins góðar og hjá öðrum. 

Bresku geðlæknarnir gera sér grein fyrir því hvað vandinn er mikill og hafa farið fram á 

endurskoðun innan heilbrigðiskerfisins til að stemma stigu við vaxandi vanda (Crome, 

Dar, Janikiewicz, Rao og Tarbuck, 2011). Áfengissýki aldraðra er alvarlegt 

lýðheilsuvandamál í dag. Bent hefur verið á að koma þurfi á alþjóðlegum forvörnum til 

að stemma stigu við áfengissýki aldraðra (Waszkiewicz og Szulc, 2010). 

Eftirfarandi atriði eru merki um áfengissýki aldraðra: dagleg neysla, minnisleysi, 

líkamleg einkenni vegna langvarandi neyslu, haldið er áfram að drekka þrátt fyrir 

viðvörun um að hætta því, mæling sýnir röskun á lifrarstarfsemi, blóðleysi, tíð föll, 

beinbrot og flog (Dawoodi og De Sousa, 2012). Þessi upptalning á afleiðingum 

áfengissýki er sambærileg við skilgreiningar ICD-10 og DSM-5. Eitt af viðmiðum ICD-10 til 

að einstaklingur greinist með áfengissýki er að neyslu er viðhaldið þrátt fyrir líkamlegan 

og andlegan skaða, og stjórnleysið er algjört (World Health Organization, e.d.b). 

Samkvæmt DSM-5 greiningarlíkaninu dregur úr heilbrigðum venjum þegar áfengissýki er 

til staðar og vímuefnaneyslu er haldið áfram þrátt fyrir líkamlegar og andlegar 

afleiðingar hennar (American Psychiatric Association, 2013).   

Dagdrykkja er algeng hjá öldruðum og þeir nota áfengi í þeirri trú að þeir séu að 

njóta lífsins og slaka á. Með dagdrykkju er mikil hætta á að einstaklingur sé sjaldan 

allsgáður og stöðugt undir áhrifum áfengis. Slíkt ástand getur leitt til heilsubrests og 
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félagslegra vandamála, sem hafa áhrif á heilsu hans og líðan fjölskyldunnar (Kist, 

Sandjojo, Kok og Berg, 2014). Rannsóknir sýna að áfengissýki hefur margskonar skaðleg 

áhrif á fjölskylduna. Áfengissýki getur haft áhrif á traust, trúnað, að  -tengsl minnki og 

eykur hættu á ágreiningi innan fjölskyldunnar. Alvarleg áfengissýki getur leitt til 

ágreinings innan fjölskyldunnar (Doweiko, 2012; Rahgozar, Mohammadi, Yousefi og 

Piran, 2012). 

Félagsleg og heilsufarstengd vandamál aldraðra vegna áfengissýki geta verið 

margskonar og margir aldraðir búa á stofnunum innan heilbrigðiskerfisins. Afleiðingar 

áfengissýki geta komið fram sem heyrnarskerðing, minni vitsmunaleg virkni og félagsleg 

einangrun. Félagsleg einangrun er algeng afleiðing áfengissýki hjá þessum aldurshópi 

(Källmén, Wennberg, Ramstedt og Hellgren, 2014). Helstu afleiðingarnar eru heilaskaði 

og skert starfsemi, alvarleg staða heima, einangrun, vannæring, óþrifnaður og eymd. 

Þessir einstaklingar hafa einnig þörf fyrir þjónustu þrátt fyrir neysluna og líka vegna 

hennar (Valgerður Rúnarsdóttir, læknir, SÁÁ, munnleg heimild, 23. mars 2015). 

Neyslumynstur áfengis hefur breyst hjá sjúklingahópi eldri einstaklinga, sem eiga við 

flóknari vanda að etja, þar sem stór hluti þeirra tekur inn lyf sem hefur slæma samvirkni 

með áfengi. Einkenni áfengissýkinnar geta verið dulin og koma til dæmis fram sem 

svefnvandi, föll, hegðunarbreytingar og sinnuleysi. Önnur einkenni geta verið þunglyndi 

og elliglöp. Það sem einkennir sjúklingana er skömm vegna vandamálsins, bæði hjá 

einstaklingnum sjálfum og aðstandendum hans og vandamálið er ekki rætt né leitað 

eftir réttri aðstoð. Þeir einstaklingar sem eru í hættu eru þeir sem upplifa félagslegar 

breytingar eins og makamissi, sem hætta að vinna eða breyting verður á búsetu og 

einnig þeir einstaklingar sem voru með fíknisjúkdóma fyrir öldrun. Áfengissýki eldri 

einstaklinga er vaxandi heilbrigðisvandamál og vandinn er líklega vanmetinn. Áfengissýki 

eldri einstaklinga er oft hluti af öðrum vanda. Áfengissýki aldraðra er falin og það er 

áhyggjuefni meðal öldrunarlækna hversu erfitt er að skima eftir áfengissjúkum og 

nánast í öllum tilfellum koma þessir einstaklingar inn á Landspítala vegna afleiðinga af 

áfengisneyslu, til dæmis vegna meiðsla eftir fall og vegna slappleika. Það er farið að hlúa 

að afleiðingum drykkunnar eða því sem er sýnilegt en ekki er skimað eftir áfengissýki. 

Enginn greinir frá drykkjunni nema ef vera skyldi ættingjar sem hafa áhyggjur (Þorbjörg 

Árnadóttir, Félagsráðgjafi í LSH, munnleg heimild, 23. mars, 2015). 
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4.1 Tölulegar upplýsingar á algengi áfengissýki aldraðra 

Algengi áfengissýki er á bilinu 3-15% meðal eldri borgara, sem eru á öldrunarstofnunum 

í Bandaríkjunum, og hjá öðrum öldruðum einstaklingum er algengi 18-20% og hækkar í 

44% hjá þeim sem eru á geðdeildum (Dawoodi og De Sousa, 2012). Í Bandaríkjunum 

þjást um 12,5% karla af þessum sjúkdómi og 5% kvenna (Young-Wolff, Enoch og 

Prescott, 2011). 

Tölulegar upplýsingar um áfengissýki á Íslandi sýna að árið 2013 voru innlagnir 

einstaklinga á Vog, á aldrinum 70-79 ára, 9,8% (Valgerður Rúnarsdóttir, lækni, SÁÁ, 

munnleg heimild, 23. mars 2015).  

Aukningu má greina á tíðni aldraðra sem leggjast inn á Vog á árunum 2002 til 2009. 

Árið 2009 fóru 18 konur 65 ára og eldri inn á Vog, sem höfðu fengið áfengisvanda sem 

aðalgreiningu og 70 karlar. Á árinu 2002 voru rúmlega 50 einstaklingar á aldrinum 60-69 

ára lagðir inn á Vog og um 120 árið 2006. Árið 2002 lögðust 25 einstaklingar á aldrinum 

69 ára og eldri inn á Vog og 45 árið 2006. Á árinu 2006 fór 31 aldraður einstaklingur á 

aldrinum 70 ára og eldri inn á Vog og var með áfengisgreiningu (Ársrit SÁÁ, 2010).  

Um 14% karla og 6% kvenna, sem eru á eftirlaunaaldri, hafa lagst inn á Vog einu 

sinni eða oftar. Tölulegar upplýsingar um einstaklinga á aldrinum 67-69 ára, sem leggjast 

inn á Vog í fyrsta sinn, eru um 1% karla og 0,8% kvenna. Prósentutölur fyrir fólk sem er á 

aldrinum 70-79 ára eru 0,5% karla og 0,4% kvenna, sem leggjast í fyrsta sinn inn á Vog.  

Aukið langlífi er ástæðan fyrir því að vandinn kemur til með að aukast og 

kynslóðirnar sem eru að eldast núna hafa neytt meira áfengis og annarra vímuefna en 

fyrri kynslóðir og einnig hefur lyfjanotkun aldraðra aukist mikið undanfarin ár og áratugi. 

Miðað við þessar tölulegu upplýsingar um áfengisgreiningu aldraðra á Vogi má gera ráð 

fyrir að þessi aldurshópur þurfi 7-11 pláss á Vogi. Árið 2012 var bent á þörf á úrræðum 

fyrir einstaklinga sem eru 67-80 ára og eldri. Um 269 manns á aldrinum 67-80 ára þurfa 

á þjónustu Vogs að halda árlega og með fjölgun aldraðra koma 417 aldraðir til með að 

þurfa á þjónustunni að halda eftir 10 ár (Vaxandi vímuefnavandi heldri borgara, 2012).  

4.2 Ástæður fyrir áfengissýki aldraðra einstaklinga 

Dawoodi og De Sousa (2012) könnuðu af hverju aldraðir einstaklingar glíma við 

áfengissýki og reyndu að greina mynstur og ástæður fyrir vandamálinu. Niðurstaða  var 
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að um tvo hópa aldraðra væri að ræða, sem eiga við áfengissýki að stríða. Annars vegar 

aldraðir sem hafa verið háðir áfengi mestan hluta ævi sinnar og hins vegar aldraðir sem 

á efri árum fara allt í einu að drekka það mikið að það verður að vandamáli hjá þeim. 

Hvorugur hópurinn reyndist drekka mikið opinberlega og kusu frekar að drekka heima 

hjá sér. Erfðafræðilegir þættir útskýrðu áfengisdrykkju í 80% tilvika hjá fyrri hópnum og 

40% hjá seinni hópnum. Aldraðir einstaklingar sem höfðu þjáðst af áfengissýki mestan 

hluta ævinnar áttu frekar við geðræn vandamál að stríða.  

Þunglyndi, einmanaleiki og lítill félagslegur stuðningur eru líklegustu ástæðurnar 

fyrir drykkju í báðum þessum hópum. Aldraðir reyna að fela drykkjuna og flestir eldri 

alkóhólistar drekka einir innan veggja heimilisins, sem getur ýtt undir líkur á 

einmanaleika og skorti á félagslegum stuðningi sem síðan getur leitt til þunglyndis 

(Dawoodi og De Sousa, 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að umhverfisþættir eins og streita vegna vinnu, 

fjárhagsáhyggjur, dauðsföll eða skilnaðir geta leitt til aukinnar neyslu á áfengi (Keyes, 

Hatzenbuehler og Hasin, 2011). Öldruðum einstaklingum sem eiga við áfengisvandamál 

að stríða hefur fjölgað töluvert á síðustu áratugum, eins og fram hefur komið. Með 

hækkandi aldri í samfélögum hefur komið í ljós aukinn fjöldi einstaklinga sem eiga við 

ýmis líkamleg og andleg vandamál að stríða í kjölfar áfengisneyslu. Sumir leita í áfengi 

vegna skorts á ýmsum þáttum en aðrir nota áfengi til að forðast langvarandi sársauka og 

þjáningar. Enn aðrir neyta áfengis vegna mistaka heilbrigðissérfræðinga við mat og 

meðferð á öldrunarvandamálum (Dawoodi og De Sousa, 2012). 

Algeng skýring eldra fólks á að það neyti áfengis tengist oft því að það hjálpi þeim 

með svefn. Svefnþörf minnkar og eðlilegur svefn telst vera 6 tíma samfelldur svefn að 

nóttu til. Eldra fólk er lengur að sofna og vaknar oftar en yngra fólk á nóttunni. Áfengi 

veldur því að það á auðveldara með að sofna og er þá litið á það sem kost. Áfengisneysla 

hins vegar minnkar REM svefninn, sem getur leitt til þess að djúpur svefn minnkar eða á 

sér ekki stað og það getur leitt til vanlíðunar á vökutíma (Dawoodi og De Sousa, 2012). 

Eins og með aðra alkóhólista er sterk tilhneiging meðal aldraðra að fela 

áfengisneyslu sína. Oft neita þeir því að þeir neyti áfengis daglega. Mjög líklegt er að þeir 

finni fyrir minnisleysi á meðan þeir drekka áfengi og það séu fjölskylda eða aðrir 
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aðstandendur sem uppgötva vandamálið. Alkóhólistar verða oft ekki varir við 

minnisleysi eða neita að hafa orðið fyrir því. (Dawoodi og De Sousa, 2012).  

Immonen, Valvanne og Pitkälä (2011) gerðu rannsókn í Finnlandi með það að 

markmiði að kanna ástæður fyrir áfengisdrykkju. Þátttakendur í rannsókninni tilheyrðu 

öllum aldurshópum fullorðinsáranna og yngri einstaklingar sögðu ástæðuna fyrir 

áfengisdrykkju sinni oftast vera til að skemmta sér. Einstaklingar sem voru 65 ára og 

eldri sögðust flestir neyta áfengis til að skemmta sér eða 58,7% þátttakenda í þessum 

aldurshópi, 54,2% sögðu ástæðuna vera félagslega og 20,1% sögðust nota áfengi eins og 

slakandi lyf.   

Aukinn fjöldi eldri borgara lifir í lengri tíma eftir að makar þeirra deyja, vinir og 

jafnvel börn þeirra. Einnig missa aldraðir vinnuna, fjárhagslegan stöðugleika og 

heilsufarsleg vandamál fara að koma í ljós. Aldraðir karlar sem nýverið hafa misst 

konuna sína er sá hópur aldraðra sem eru með mestu tíðni eða algengi „nýtilkominnar 

(e. new) áfengissýki”.  Þessir þættir sýna hversu mikilvægt það er að skoða og bregðast 

við því hvaða þættir orsaka aukna áfengisneyslu aldraðra einstaklinga (Dawoodi og De 

Sousa, 2012). 

4.3 Afleiðingar af áfengissýki aldraðra 

Áfengissýki er alvarlegt heilbrigðisvandamál um allan heim. Síðustu áratugi hefur 

öldruðum með áfengissýki fjölgað mikið og í ljós hefur komið að notkun áfengis hjá þeim 

er ekki eingöngu sálfræðilegt vandamál heldur einnig líkamlegt (Dawoodi og De Sousa, 

2012). Orsökum áfengisdrykkju er hægt að skipta í þrjá þætti, eins og áður hefur komið 

fram: líkamlegan, félagslegan og andlegan (Swendsen o.fl., 2010).  

Með hækkandi aldri breytast matar- og drykkjarvenjur aldraðra þar sem það hægist 

á líkamsstarfseminni. Áfengi hefur talsverð áhrif á líkamann og minna magn þarf en áður 

til að finna fyrir áhrifum af áfenginu. Áfengisstyrkurinn helst lengur og lengri tími fer í að 

verða allsgáður. Andleg líðan áfengissjúklinga getur einkennst af þunglyndi, kvíða eða 

félagsfælni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl séu á milli geðsjúkdóma og 

áfengissýki. Swendson og félagar (2010) sýndu fram á að sterkari tengsl eru á milli 

geðhvarfasýki og áfengissýki en lyndisraskana.  
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Gea og félagar (2013) gerðu rannsókn á einstaklingum á aldrinum 55-80 ára með 

það að markmiði að skoða tengsl áfengisdrykkju og þunglyndis. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 5.505 spænskir einstaklingar og helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að einstaklingar sem drukku mikið áfengi voru í meiri áhættu á að verða þunglyndir 

samanborið við aðra sem drukku minna áfengi eða voru bindindismenn á áfengi.  

Í rannsókn Dawoodi og De Sousa (2012) var skoðað hvaða félagslegu og líkamlegu 

áhrif áfengissýki hefur á aldraða. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að aldraðir sem eiga 

við áfengssýki að stríða á efri árum en höfðu ekki búið við það vandamál áður þjáðust 

frekar af einmanaleika og þunglyndi en einstaklingar sem höfðu átt við áfengissýki að 

stríða megnið af ævi sinni. Aldraðir með nýtilkomna áfengissýki höfðu lifað eðlilegu 

fjölskyldulífi, og verið í góðri vinnu. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að áfengisneysla 

aldraðra hefur í för með sér ýmsa líkamlega fylgikvilla. 

Áfengi hefur áhrif á flestar frumur líkamans, líffæri og vefi. Of lítið af D vítamíni 

getur leitt til verkja í beinum og beinbrota. Áfengisneysla hefur áhrif á lifrarstarfsemina 

og hefur bæði bein og óbein áhrif á hjarta- og æðakerfi. Hjá eldra fólki, sem er með 

langvarandi áfengiseitrun, getur áfengisneysla leitt til hjartastækkunar, aukins 

hjartsláttar, bandvefsaukningar hjartans, heiladreps á ákveðnum svæðum, tungubólgu, 

munnangurs og eyrnavandamála. Þetta getur aukið líkur á langvarandi magabólgum og 

járn- og blóðskorti. Blóðskortur getur stafað af skorti á fólinsýru eða B12 vítamíni. 

Algengasti fylgikvilli langvarandi áfengisneyslu eru eiturverkanir á lifur og einnig þreyta, 

lystarleysi og þyngdartap. Við skoðun eru þessi einkenni oft ekki greind rétt og talin 

stafa af öðrum orsökum. Jafnvel þó að mælingar séu gerðar á lifrarstarfseminni. 

Næringarskortur er algengur meðal eldra fólks sem á við áfengisfíkn að etja. Langvinn 

áfengisneysla veldur einnig vöðvarýrnun, sem getur haft neikvæð áhrif á jafnvægi 

viðkomandi og orðið til þess að hann dettur oft (Dawoodi og De Sousa, 2012).  

Marti, Choi, DiNitto og Choi (2015) gerðu könnun í Bandaríkjunum á tengslum 

andlegra sjúkdóma og áfengisneyslu. Þátttakendur í rannsókninni voru 11.191 

einstaklingar og náði rannsóknin yfir fimm ára tímabil áranna 2008-2012. Hóparnir sem 

kannaðir voru samanstóðu af einstaklingum sem neyttu áfengis og sem ekki neyttu 

áfengis. Kannað var hvort þátttakendur höfðu átt við geðræn vandamál að stríða; 

þunglyndi og kvíðaröskun ásamt alvarlegum sjálfsvígshugleiðingum. Einstaklingar sem 



28 

hættu að drekka voru tvisvar sinnum líklegri til að hafa þurft að kljást við 

sjálfvígshugleiðingar undanfarna 12 mánuði en áfengistúramenn og voru líklegri til að 

hafa fundið fyrir kvíðaröskun. Einstaklingar sem neyta áfengis oft og eru 

áfengistúramenn og einstaklingar sem neyta áfengis í hófi komu svipað út hvað þessa 

þætti varðar. Lífsmáti bindindismanna gæti hafa gert þá ónæmari fyrir geðrænum 

sjúkdómum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að eldra fólk sem neytir áfengis segir oft að 

það drekki til að skemmta sér eða fagna á mannamótum, sem gæti bent til þess að þessi 

aldurshópur hafi meiri félagsleg tengsl við aðra en yngri aldurshópar, en þeir segja 

einnig að þeir neyti áfengis til að draga úr þunglyndi, kvíða eða einmanaleika.  

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum af Kirchner o.fl. (2007) á 24.863 

Bandaríkjamönnum, sem voru sjúklingar á heilsugæslustöð og á aldrinum 65 ára og 

eldri. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að einstaklingar sem þjáðust af 

áfengissýki voru líklegri til að þjást af þunglyndi og afleiðingar áfengisdrykkjunnar voru  

þunglyndi, einmanaleiki og lítill samfélagslegur stuðningur (Kenna, 2010).  

4.4 Munur á yngri og eldri einstaklingum sem eru með áfengissýki; andlegur, 
líkamlegur og félagslegur 

Áfengi hefur verið notað í þúsundir ára og skaðleg áhrif áfengis verið rædd næstum jafn 

lengi. Notkun áfengis hjá öldruðum einstaklingum hefur fengið minni athygli en neysla 

yngri aldurshópa og færri rannsóknir eru til um þá en yngri einstaklinga (Kerr, 

Greenfield, Bond, Ye og Rehm, 2009).  

Tölulegar upplýsingar um áfengissýki á Íslandi sýna að árið 2009 leituðu alls 1020 sér 

meðferðar á Vogi, sem voru með áfengisgreiningu sem aðalgreiningu. Meðalaldur þeirra 

var 42,9 ára og yngstu meðferðarsjúklingar voru 14 ára. Flestir sem fóru í meðferð þetta 

árið voru á aldursbilinu 40-49 ára eða alls 274 einstaklingar. Einstaklingar sem voru yngri 

en 60 ára og fóru í meðferð, vegna áfengissýki, voru alls 892 eða um 87% allra sem fóru í 

meðferð það árið. Meðferðarsjúklingar, sem voru á aldursbilinu 60-69 ára voru alls 96 

og 70 ára og eldri voru alls 34, sem voru með greiningu um áfengissýki (Ársrit SÁÁ, 

2010). 

Fleiri konur en karlar segja að áfengissýki þeirra hafi byrjað um 40 ára aldur. Sýnt 

hefur verið fram á að upphaf áfengissýkinnar tengist ekki aldri, heldur fremur áföllum í 
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lífinu, eins og skilnaði, alvarlegum sjúkdómi eða þegar fólk fer á eftirlaun (Almar og 

Laugesen).  

Rannsóknir hafa sýnt að áfengisneysla ungmenna á aldrinum 16-29 ára er nánast hin 

sama og neysla einstaklinga sem eru á aldrinum 65-80 ára. Aldraðir eru hins vegar 

viðkvæmari fyrir neikvæðum afleiðingum áfengisdrykkju, en yngri einstaklingar, þegar 

kemur að heilsufarstengdum áhrifum. Áfengisstyrkurinn helst lengur í líkama eldri 

einstaklinga og brotnar hægar niður en hjá yngri einstaklingum, sem eru með meiri 

vöðvamassa og vinna hraðar úr áfengisinntöku (Källmén, Wennberg, Ramstedt og 

Hallgren, 2014). Aldraðir eru með meiri fitu og minna vatn í líkamanum. Áfengið festist í 

fituvef í líkamanum og á erfiðara með að skolast út hjá eldri einstaklingum. Aldraðir 

þurfa því minna áfengismagn til að finna fyrir áhrifum (Nielsen, 2009). Þeir mælast með 

hærra áfengismagn í líkamanum en yngra fólk þegar drukkið er sama magn af áfengi og 

upplifa því meiri áfengisáhrif. Eldra fólk þolir áfengisneyslu verr en yngra fólk og það er í 

meiri líkamlegri hættu á að skaða sig en yngri einstaklingar. Auk þess eru líffæri þeirra 

viðkvæmri fyrir neyslu áfengis og gefa sig fyrr hjá eldri einstaklingum en þeim yngri 

(Almar, og Laugesen, 2002; Nielsen, 2009). 

Þunglyndi hefur verið greint sem afleiðing áfengismisnotkunar (John, Montgomery 

og Tyas, 2009). Orsakatengsl og eðli eru ekki alltaf augljós. Hjá yngri einstaklingum eru 

áhrifin tvíþætt; áfengismisnotkun veldur þunglyndi, sem veldur aukinni notkun á áfengi. 

Drykkjumynstur þróast oft þegar einstaklingar eru ungir en getur breyst með tímanum. 

Til að meðhöndla þunglyndi bæði hjá yngri og eldri einstaklingum er alltaf mikilvægt að 

dregið sé úr áfengisdrykkju (John, Snow og Tyas, 2010). Langvarandi áfengisnotkun er 

hvetjandi fyrir taugakerfið, sem lýsir sér í kvíða og þunglyndi hjá áfengissjúkum. Það 

getur leitt til þess að einstaklingar viðhaldi drykkjunni til að komast hjá kvíða og 

þunglyndi. Þá hefst hringrás  þar sem leitast er við að deyfa tilfinningarnar með því að 

viðhalda drykkjunni (Doweiko, 2012). 

Fyer, Galea, Goodwin, Keyes og Lipsitz (2011) könnuðu tengsl milli kvíðaraskana og 

áfengissýki í Bandaríkjunum. Þátttakendur voru 43.000 einstaklingar og voru allir á 

fullorðinsaldri og leiddi rannsóknin í ljós að tengsl væru á milli áfengisneyslu, 

fjölskyldusögu og kvíðaröskunar.  
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Þegar áfengisneysla er mikil eykur það líkur á ýmsum sjúkdómum. Henni fylgja ýmis 

félagsleg vandamál, eins og námsörðugleikar, vinnutap og áfengisneyslan er oft á tíðum 

orsök slysa og óhamingju (Tyrfingsson, Thorgeirsson, Geller, Runarsdóttir, Hansdóttir, 

Bjornsdottir, Stefansson,2010). Atvinnuþátttaka er oft það síðasta sem hinn áfengissjúki 

missir tök á. Þess vegna lítur hann þannig á stöðuna að vandamál sé ekki til staðar þar 

sem fjármunir koma inn á heimilið og þá er vel hugsað um fjölskylduna. Algengt er að 

hinn áfengissjúki missi úr vinnu vegna ölvunar eða annarra fylgikvilla áfengisneyslunnar 

(Kinney, 2009). Félagsleg vandamál aldraðra koma fremur fram sem félagsleg einangrun, 

eins og fram hefur komið, og sýnt hefur verið fram á að þeir skammast sín meira en 

yngri einstaklingar fyrir að missa tök á áfengisneyslu sinni (Wadda og Galvina, 2014). 

Þegar yngri einstaklingur kemur inn á sjúkrastofnun er spurt um áfengisnotkun hans 

ef hann sýnir einkenni um lifrarsjúkdóma, of háan blóðþrýsting, hjartað starfar 

óeðlilega, krampa, niðurgang og  svefnvandamál. Þegar eldri einstaklingur kemur inn á 

sjúkrastofnun með sömu einkenni eru einkennin tengd aldri hans og áfengisneysla ekki 

skoðuð (Almar og Laugesen, 2002).   

Í Danmörku hefur sú leið verið farin að starfsmenn, sem sjá um heimaþjónustu hjá 

eldra fólki, svara könnun um áfengisdrykkju eldri borgara sem þiggja þjónustu frá þeim. 

Markmiðið er að starfsfólkið geri sér grein fyrir hvað vandamálið er raunverulega mikið 

og hvað hægt er að gera til að sporna við því. Tilgangurinn með þessu er að starfsfólk 

heimaþjónustunnar fái þá fræðslu, sem það þarf til að aðstoða og fræða skjólstæðinga 

sína um vandamálið og aðstoða þá. Niðurstaða úr slíkri könnun hjá einu sveitarfélagi 

sýndi fram á að eingöngu 2-4% starfsmanna upplifðu að skjólstæðingar þeirra væru með 

áfengissýki. Einn fjórði skjólstæðinganna notaði áfengi daglega og helmingur þeirra voru 

á slakandi lyfjum. Könnunin náði til 844 skjólstæðinga (Nielsen, 2009).  

Íslensk erfðagreining hefur lagt stund á rannsóknir á fíkn undanfarinn áratug í 

samstarfi við SÁÁ, geðlækna og sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins, undir forystu 

Þórarins Tyrfingssonar, Valgerðar Rúnarsdóttur og Högna Óskarssonar. Í rannsókninni 

hefur verið stuðst við sjúkraskrár frá Vogi og ættfræðigrunn Íslenskrar erfðagreiningar. 

Rannsóknin náði til 19.000 einstaklinga, sem höfðu fengið meðhöndlun við fíkn á síðustu 

þremur áratugum. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós sterk fjölskyldutengsl fíknar 

og erfða og sýndi hún fram á að börn, foreldrar og systkini sjúklinga eru í nær tvöfalt 
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meiri hættu á því að þróa með sér áfengisfíkn (Tyrfingsson, Thorgeirsson, Geller, 

Runarsdóttir, Hansdóttir, Bjornsdottir, Stefansson, 2010). 

Í rannsókn Ara Matthíassonar, um kostnað íslenska ríkisins, kom í ljós að rúmlega 

22% einstaklinga, sem komu inn á Vog árið 2008, þáðu örorkubætur, voru óvirkir á 

vinnumarkaði og lentu oft upp á kant við lögin. Það sem þeir áttu sameiginlegt var að 

heilsa þeirra var mun lakari en almennt gerist og höfðu 19% þeirra þurft á 

sjúkrahúsþjónustu að halda síðustu 12 mánuðina. Meðaltals innlagnir á sjúkrastofnanir á 

Íslandi var 9,75%. Stærsti kostnaðarliður fyrir íslenska ríkið er vegna áfengis- og 

vímuefnaneyslu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þjóðfélagsleg byrði vegna 

áfengis- og vímuefnaneyslu er svipuð og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á (Ari 

Matthíasson, 2010).  
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5 Hvað getur dregið úr og haft áhrif á drykkju aldraðra einstaklinga? 

Misjafnar skoðanir eru um það hvað sé æskilegt áfengismagn fyrir aldraðra einstaklinga 

(Zanjan, Downer, Kruger, Willis og Warner, 2013). Einstaklingum sem eru 65 ára eða 

eldri er ráðlagt að drekka ekki fleiri en sjö glös af áfengi á viku og þrjú glös við sérstök 

tækifæri. Það er ekki talið æskilegt að neyta áfengis ef einstaklingar þurfa að nota lyf og 

ekki heldur ef þeir eru með sjúkdóma þar sem áfengisneysla getur leitt til verri líðan og 

heilsufars. (Borok, Galier, Dinolfo, Welgreen, Hoffing, Davis o.fl., 2013). Breska 

geðlæknafélagið hefur bent á að þriðjungur einstaklinga sem eru 65 ára eða eldri og eru 

komnir á eftirlaun hafi þróað með sér áfengissýki. Félagið ráðleggur eldra fólki að drekka 

ekki áfengi umfram ákveðið magn á dag. Samkvæmt ráðleggingum breska 

geðlæknafélagsins eiga karlmenn, sem eru eldri en 65 ára, ekki að drekka meira en 13 

ml. af hreinum vínanda á dag en það samsvarar einu léttvínsglasi og einu glasi af sterku 

áfengi á dag. Konum er bent á að drekka ekki meira en 9 ml. af hreinum vínanda á dag 

sem samsvarar 2/3 af léttvínsglasi og 2/3 af sterkum áfengisdrykk (Crome, Dar, 

Janikiewicz, Rao og Tarbuck, 2011). Ef skoðað er hvað einstaklingum, sem eru 65 ára eða 

eldri, er ráðlagt að neyta af áfengi á dag er algengt að þeim sé ráðlagt að drekka ekki 

meira en eitt glas á dag að meðaltali til að viðhalda góðri heilsu. Líkaminn er lengur að 

vinna úr áfenginu eftir því sem fólk eldist og algengt er að eldra fólk taki inn lyf og áfengi 

getur dregið úr virkni lyfjanna (Zanjani o.fl., 2013).  

Aldraðir minnka oft áfengisneyslu sína ef heilsufar þeirra versnar. Aðrir áhrifaþættir 

á minnkandi áfengisneyslu þeirra geta verið að þeir hafi lægri tekjur, nota mikið af 

lyfjum og fara á færri sérstaka viðburði en áður þar sem boðið er upp á áfengi. Ástæðan 

fyrir að eldra fólk minnkar drykkjuna er vegna læknisfræðilegrar fræðslu um að 

áfengisneyslan geti verið þeim skaðleg og eru þau þar af leiðandi hvött til að draga úr 

áfengisdrykkjunni. Eldri karlmenn halda frekar áfram óbreyttri áfengisneyslu eða auka 

hana fremur en konur (Borok o.fl., 2013). Áfengisdrykkja getur valdið heilablóðfalli og ef 

einstaklingur drekkur sjö drykki á dag eða fleiri, þá þrefaldar það áhættuna á að 

viðkomandi geti fengið blóðtappa. Til að minnka hættuna á heilablóðfalli getur 

einstaklingur minnkað drykkju sína niður í tvo drykki á dag eða hætt drykkjunni alfarið. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að áfengisneysla hækkar blóðþrýsting en hófleg drykkja 

lækkar blóðþrýstinginn aftur (Carper, 2011). 

Markmiðið með rannsókn Källmén, Wennberg, Ramstedt og Hallgren (2014) var að 

kanna hvort aukin áfengisneysla hefði skaðleg áhrif á aldraða einstaklinga í Svíþjóð. 

Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var hjá körlum 79,5 ára og konum 79,9 ára. 

Niðurstöður sýndu fram á að konur neyta áfengis í minna mæli að meðaltali en karlar. 

Þættirnir áfengisneysla, áfengissýki og alvarlegar afleiðingar áfengisdrykkju, og til dæmis 

meiðsl, voru skoðuð. Rannsóknin náði einnig til þess hvort aðstandendur, læknar eða 

aðrir einstaklingar hefðu látið í ljós áhyggjur vegna áfengisneyslu viðkomandi. Svör 

aðstandenda, lækna og annarra aðila voru borin saman við svör þátttakenda og í ljós 

kom að ekki var samræmi á milli svara þessara einstaklinga. Í rannsókninni voru þættir 

eins og áfengismagn eldri einstaklinga könnuð og í ljós kom að þátttakendur mátu 

drykkju sína ekki sem vandamál óháð áfengisneyslu viðkomandi. Hvorki læknar né 

aðstandendur höfðu veitt því athygli að drykkjan gæti verið vandamál, þrátt fyrir að 

áfengissýki væri til staðar og afleiðingar sem tengdust henni (Källmén, Wennberg, 

Ramstedt og Hallgren, 2014).  

Borok o.fl. (2013) söfnuðu gögnum úr gagnagrunni heilsugæslustöðva í 

Bandaríkjunum með það að markmiði að skoða hvort gott upplýsingastreymi, inngrip og 

aðrir þættir sem hafa áhrif á áfengisneyslu aldraðra geti aukið meðvitund aldraðra um 

skaðsemi áfengis. Það er mikilvægt að fylgjast með því hvaða þættir orsaka aukna 

áfengisneyslu meðal aldraðra einstaklinga. Þátttakendur í rannsókninni voru 631 

einstaklingar og meðalaldur þeirra var 68,6 ára. Rannsóknin stóð yfir í 12 mánuði og 

markmið hennar var að kanna hvað gæti haft áhrif á að einstaklingar minnkuðu eða 

hættu áfengisneyslu. Rannsóknin sýndi fram á að flestir aldraðir sem fengu upplýsingar 

um áfengisdrykkju og æskilegt magn hennar, ásamt upplýsingum um afleiðingar hennar 

varðandi heilsufar,  og var þá litið til andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta, minnkuðu 

áfengisneyslu sína og drógu þannig úr áhættuþáttum sem tengjast henni. Færri 

einstaklingar voru í lok rannsóknarinnar enn í áhættuhópi þeirra sem glíma við 

áfengissýki. Helsti hvatinn þegar einstaklingar minnkuðu drykkju sína var að þeir töldu 

áfengisneyslu sína ekki vera vandamál. Svörun þátttakenda sýndi fram á að áhrifaþættir 

fyrir að minnka eða minnka ekki áfengisneyslu voru af félagslegum, tilfinningalegum, 
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heilsutengdum og efnahagslegum ástæðum. Umhverfisþættir höfðu áhrif á það hvort 

þátttakendur minnkuðu drykkjuna vegna ráðlegginga frá starfsfólki heilsugæslustöðva, 

sem sýnir fram á mikilvægi fræðslu fyrir þennan hóp og að íhlutun fagaðila er 

mikilvægur þáttur til þess að einstaklingar minnki áfengisneyslu sína. Þeir sem voru í 

áhættuhópi og minnkuðu áfengisdrykkjuna voru fremur konur en karlar. 

Eldra fólki er hættara við að áfengisneysla þeirra hafi hugsanlega neikvæðari 

afleiðingar fyrir það en fyrir yngra fólki. Áhættan hjá öldruðum tengist líffræðilegum 

breytingum með hækkandi aldri, sem lýsir sér í því að áfengismagn í blóði mælist hærra, 

heilinn bregst öðru vísi við áfengisnotkun og dánartíðni verður hærri, auk þess sem 

lyfjanotkun er meiri meðal eldra fólks en yngra. Flestir þátttakenda, sem minnkuðu 

áfengisneysluna og höfðu drukkið mikið, gerðu það vegna þess að þeir töldu að það 

myndi gagnast þeim til betri heilsu (Borok, Galier, Dinolfo, Welgreen, Hoffing, Davis o.fl., 

2013). 

Mesti vandinn hjá einstaklingum sem koma inn á Vog er dagneysla á áfengi, 

drykkjutúrar og notkun lyfja eins og róandi lyf, svefnlyf, kvíðastillandi lyf og verkjalyf, 

sem er hættuleg blanda við áfengi. Afeitrun getur verið vandasöm hjá eldri 

einstaklingum þar sem þeir þurfa langan tíma, öðruvísi lyfjagjöf og gott eftirlit til að 

komast í lágmarks jafnvægi líkamlega og andlega. Framhaldsmeðferð er í beinu 

framhaldi á Vík á Kjalarnesi í 4 vikur og síðan eftirfylgni á göngudeild SÁÁ í Von að 

Efstaleiti 7 í a.m.k. 12 mánuði. (Valgerður Rúnarsdóttir, lækni, SÁÁ, munnleg heimild, 

23. mars 2015).  
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6 Meðferðarúrræði   

Umfangsmesta meðferðarstofnun á Íslandi er Sjúkrahúsið Vogur, sem rekið er af 

Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda. Á Vog koma flestir þeir 

einstaklingar sem leita eftir aðstoð vegna áfengis- og vímuefnasýki. Eftir dvöl á Vogi eru 

margskonar úrræði í boði þegar sjúkrahúsvist lýkur. Hlutfall þeirra sem komu á Vog árið 

2009, og glímdu við áfengissýki voru tæplega 40% af heildarfjöldanum (Ársrit SÁÁ, 

2010).  

Mikil þróun hefur orðið á meðferðarúrræðum og skilningi á áfengissýki. Á fyrri hluta 

20. aldar einkenndust meðferðartengsl sérfræðinga við sjúklinga af því að ræða við 

sjúkling almennt en fresta umræðu um vandamálið. Nútíma sérfræðingar leggja mun 

meiri áherslu á að mynda tengsl eða samskipti, sérstaklega þegar um unga sjúklinga er 

að ræða með áherslu á heildarmeðferð. Slík meðferð felst í því að byggja upp traust milli 

aðila, vinna á óttanum og ræða um undirliggjandi vanlíðan með það fyrir augum að 

styrkja skjólstæðinginn (Matusow og Rosenblum, 2013).  

Umhverfið, þar sem meðferðarúrræði eru veitt, er mikilvægur þáttur í meðferðinni. 

Skjólstæðingurinn þarf að upplifa öryggi til að vera fær um að kanna orsakir þess að 

hann neytir áfengis og hvernig áfengisneyslan hefur áhrif á líf hans. Lykilatriði slíks 

meðferðarúrræðis er að skapa gott traust skjólstæðingsins til að hann geti hafið 

meðferð og unnið með vandamál sín. Það hefur áhrif á það hvort meðferðin gagnast 

honum og það er mjög mikilvægur þáttur í bataferlinu að áfengissjúklingur fái aðstoð frá 

öðrum sjúklingi, til dæmis í hópvinnu (Matusow og Rosenblum, 2013).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvaða aðferðir gagnist best til að 

aðstoða einstaklinga með áfengissýki við að hætta drykkju. Allar meðferðir fyrir aldraða 

einstaklinga verða að fela í sér algjört áfengisbindindi. Rannsakendur hafa komist að því 

að eldra fólk er móttækilegra fyrir fíkniefnameðferð en yngri einstaklingar og þá er 

miðað við mætingu. Venjulega þarf sjúkrahúsinnlögn á meðan fráhvarfseinkenni eru að 

ganga yfir og afeitrun. Lyf eru sjaldan notuð á aldrað fólk í slíkum tilvikum, þrátt fyrir að 

það hafi sýnt sig að þau beri árangur (Dawoodi og De Sousa, 2012). 
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Meðferðarúrræði fyrir aldraða einstaklinga þarf að taka mið af líkamlegri og andlegri 

getu einstaklingsins. Þegar aldraður einstaklingur er farinn að tapa minni er venjulegt 

meðferðarúrræði ekki alltaf hentugur valkostur þar sem einstaklingarnir muna ekki eftir 

fundum og geta þeirra er ekki nógu góð til að meðferð beri árangur. Í slíkum tilvikum er 

besta nálgunin að upplýsa aldraða einstaklinginn og aðstandendur hans um skaðsemi 

áfengisneyslu og hvaða áhrif hún hefur á andlega, líkamlega og sálræna þætti. Einnig er 

gott að upplýsa ættingja um það hvernig ráðlögð skammtastærð áfengis breytist með 

árunum (Þorbjörg Árnadóttir, Félagsráðgjafi í LSH, munnleg heimild, 23. mars, 2015).  

Í meðferð er nauðsynlegt að hjálpa vímuefnaneytanda að auka umburðarlyndisþol 

sitt og hefja tjáningarferli. Hópmeðferð er til dæmis notuð í slíkum tilgangi til að fá fram 

jákvæðar og neikvæðar áskoranir. Hlutverk nútíma sálgreinanda er að aðstoða sjúkling 

til að upplifa samskipti á nýjan hátt. Venjulega, en þó ekki alltaf, en notast við 

endurtekningar sem hefur reynst vel í meðferðarvinnu (Matusow og Rosenblum, 2013).  

Í rannsókn sem gerð var árið 2004 í Bandaríkjunum kom í ljós að starfsfólk greindi 

aðeins í 33% tilvika einstaklinga sem áttu við áfengisvanamál að etja. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 263 eldri borgarar, sem vitað var að voru að glíma við áfengissýki. 

Öldrunarlæknar finna síður áfengisvandamál á almennri heilsugæslustöð. 

Sérfræðilæknir einstaklings kemur fremur auga á ef um áfengisvandamál er að ræða hjá 

öldruðum einstaklingi (Dawoodi og De Sousa, 2012). 
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7 Aðkoma félagsráðgjafa  

Eitt af meginmarkmiðum félagsráðgjafa er að veita hjálp til sjálfshjálpar, þar sem hvatt 

er til þess að einstaklingar geri eitthvað í sínum málum og notar félagsráðgjafinn til þess 

valdeflingu. Félagsráðgjafar vinna helst eftir þremur vinnuaðferðum, sem felast í 

einstaklingsvinnu, hópavinnu og samfélagsvinnu. Félagsráðgjafar leggja mikið upp úr að 

hafa heildarsýn og skoða einstaklinginn út frá hans heildarumhverfi (Farley, Smith og 

Boyle, 2006). Einnig skipta samskipti félagsráðgjafans við skjólstæðinginn máli og er 

mikilvægt að það byggist á trausti og virðingu. (Farley, Smith og Boyle, 2006).  

Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að „Grundvöllur félagráðgjafar er virðing 

fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika 

sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn 

mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér stað“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Starf félagsráðgjafa í þágu aldraðra er fjölbreytt og starfið felst meðal annars í að 

veita félagsráðgjöf og vera málsvari og stuðningsaðili hins aldraðra og fjölskyldu hans. 

Vegna fjölgunar á öldruðum á komandi árum munu félagsráðgjafar mjög líklega kynnast 

öldruðum í sínu starfi. Félagsráðgjafi er stuðningsaðili við hinn aldraðra og fjölskyldu 

hans, en algengasta formið í dag er að hinn aldraði búa heima hjá sér sem lengst 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).   

Á Íslandi hafa rannsóknir sýnt að fleiri einstaklingar fá heimaþjónustu en í 

nágrannalöndunum. Með hækkandi lífaldri og áætlun stjórnvalda um að aldraðir skuli 

búa sem lengst heima hjá sér með viðeigandi aðstoð, myndast brýnni þörf fyrir aðstoð 

félagsráðgjafa í öldrunarþjónustu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Skortur á rannsóknum meðal aldraðra einstaklinga varðandi áfengisneyslu veikir 

aðkomu/aðstoð félagsráðgjafa til að meta og aðstoða þennan aldurshóp (Källmén, 

Wennberg, Ramstedt og Hallgren, 2014).  

En sú rannsókn sem hefur verið gerð var framkvæmd af Wadda og Galvina (2014) á 

fjórum meðferðarstofnunum í Bretlandi og í Írlandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að heilbrigðisstarfsfólk og félagsráðgjafar gripu oft ekki inn í áfengismisnotkun 
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aldraðra, þrátt fyrir grun um að vandamálið væri til staðar. Helstu ástæður voru að 

félagráðgjafar höfðu ekki kunnáttu eða menntun um einkenni áfengissýki til að bregðast 

við á viðeigandi hátt. Til að bregðast við á réttan hátt þurfa félagsráðgjafar að þekkja 

einkennin eins og félagslega einangrun, þunglyndi eða vannæringu. Eldra fólk á það til 

að fela sjúkdóminn, vegna fordóma í samfélaginu, þar sem það skammast sín og upplifir 

sektarkennd fyrir að vera komið í þessa stöðu.  

Sérfræðingar töldu mikilvægasta þátt inngrips félagsráðgjafa að byrja á að mynda 

gott samband við viðkomandi einstakling til að vinna traust hans. Í framhaldi af því 

byggist sambandið á að hann gefi skjólstæðingi tíma til að rifja upp fyrri tíma og nota 

nærgætni til þess, þar sem rannsóknir sýndi fram á mikilvægi þess að skjólstæðingur 

haldi virðingu sinni.  

Aðkoma félagsráðgjafa þarf, miðað við niðurstöður rannsóknarinnar, að fela í sér 

fjóra megin lykilþætti inngrips og þau eru:  

1. Félagsráðgjafi þarf að vera hæfur til að vinna með skjólstæðingi á skilvirkan hátt 

með það að markmiði að aldraði einstaklingurinn vinni bug á skömminni sem 

hann upplifir.  

2. Félagsráðgjafi þarf að hafa mjög góða þekkingu á einkennum áfengissýki meðal 

eldri fólks og aðstandanda þeirra til að greina hvort aðstandendur eru meðvirkir 

í að fela sjúkdóminn, sem í sumum tilvikum er tilkomin vegna eigin 

áfengisvandamála.  

3. Félagsráðgjafi þarf að aðstoða skjólstæðing sinn til að yfirstíga að aldurstengdir 

fordómar hamli því að meðferðarúrræði skili tilætluðum árangir.  

4. Félagsráðgjafi þarf að meta hvaða meðferðarúrræði henta heilsufarslegum 

vandamálum og hvaða meðferðarúrræði er hægt að nota þegar grípa þarf inn í, 

þegar vafi er á hvort lagalegur réttur einstaklinga telst rétthærri en inngrip. Til 

að félagsráðgjafi hafi lagalegum rétt til inngrips þarf hann samþykki 

skjólstæðings (Wadda og Galvina, 2014).  

Til að félagráðgjafi geti nýtt sér þessa fjóra lykilþætti þarf að byrja á því að bæta 

menntun þeirra með kennslu um áfengissýki meðal eldri fólks. Það er til dæmis hægt að 

gera með því að bæta inn í verknámshluta menntunar þeirra til að þeir séu færir um að 
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vinna með skjólstæðingi af samúð, en til þess þarf hann að hafa góða samskiptafærni 

(Wadda og Galvina, 2014). 
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8 Umræða og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur umfjöllunarefnið verið áfengissýki aldraðra og leitast var við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hverjar eru helstu ástæður fyrir því að aldraðir einstaklingar þróa með sér 

áfengissýki?  

 Hefur áfengissýki meðal aldraðra aukist á Íslandi? 

 Er munur á áfengisdrykkju aldraðra og yngri einstaklinga þegar litið er til 

andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta? 

Breytingar hafa átt sér stað á högum aldraðra og kröfur hafa aukist varðandi 

umönnun aldraðra einstaklinga. Aldraðir lifa lengur og talið er æskilegra að þeir búi sem 

lengst heima við með það að markmiði að fá einstaklingsmiðaða þjónustu. Þessa stefnu 

er hægt að rekja til athafnakenningarinnar (Peace, Wahl, Mollenkopf og Oswald, 2007). 

Viðhorf til öldrunar hefur einnig breyst þar sem ekki er horft til aldurs einstaklingsins, 

heldur heilsufars og líðunar. Auknar umönnunarkröfur eru um fjölbreyttari þjónustu 

fyrir aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a; Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). 

Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að helstu ástæður þess að aldraðir þróa með 

sér áfengissýki eiga sér margar skýringar. Margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

högum aldraðra styðja að erfðir, umhverfi og félagsleg gildi hafi áhrif á þróun áfengissýki 

(Young-Wolff o.fl, 2011). Einstaklingar geta verið áfengissjúkir mestan hluta ævi sinnar 

eða þróað með sér áfengissýki síðar á ævinni (Dawoodi og De Sousa, 2012). Flestum 

fræðimönnum ber saman um að þunglyndi, einmanaleiki og félagsleg einangrun séu 

áhættuþættir sem tengjast ofneyslu áfengis. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir 

nota áfengi til að geta sofnað, til að lina líkamlegan sársauka og einnig sér til 

skemmtunar. Umhverfisþættir geta leitt til aukinnar áfengisneyslu, til dæmis ef aldraðir 

upplifa fjárhagsáhyggjur, dauðsföll, skilnað og ef heilsufarsleg vandamál koma í ljós 

(Dawoodi og De Sousa, 2012; Keyes, Hatzenbuehler og Hasin, 2011).  
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Þunglyndi, kvíði og félagsfælni geta verið afleiðingar áfengissýki og getur þróast yfir í 

alvarlega geðsjúkdóma (Swendson o.fl., 2010). Áfengissjúkir einstaklingar eiga það til að 

einangra sig félagslega, hafa lágt sjálfsmat og eiga í erfiðleikum innan fjölskyldunnar 

(Kinney, 2009). Líkamlegar afleiðingar ofneyslu áfengis valda því að áfengið herjar á allar 

frumur líkamans, líffæri, vefi, heila, lifur og taugakerfið (Marti o.fl., 2015). Þessi 

upptalning styður við sjúkdómskenninguna, sem segir að um áfengissýki sé að ræða 

þegar einstaklingur nær ákveðnu skori á grundvelli afleiðinga hennar (Doweiko, 2012). 

Hægt er að halda sjúkdómnum niðri með því að drekka ekki áfengi (Kinney, 2009). 

Neysla aldraðra hefur breyst og eldri einstaklingar eiga við flóknari vanda að stríða, 

þar sem sambland af áfengisdrykkju og lyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar, til dæmis 

elliglöp, svefnvanda og föll (Valgerður Rúnarsdóttir, læknir, SÁÁ, munnleg heimild, 23. 

mars 2015). Því er mikilvægt að upplýsa einstaklinga um skaðsemi áfengis og hvaða 

magns megi neyta og hvaða áhrif áfengi hefur á lyfjainntöku. Drykkjumynstur þróast og 

breytast oft með tímanum (St John, Snow og Tyas, 2010).  

Áfengissýki meðal aldraðra á Íslandi hefur aukist undanfarin ár og áratugi (Ársrit 

SÁÁ, 2010). Í SÁÁ blaðinu, sem kom út árið 2012, kom í ljós að áfengissýki aldraðra á 

Íslandi hefur aukist mikið undanfarin ár og ein ástæðan er aukið langlífi og búist er við 

að vandinn muni aukast næstu árin (Vaxandi vímuefnavandi heldri borgara, 2012). Ljóst 

er að áfengissýki aldraðra fer stigvaxandi samkvæmt tölunum frá SÁÁ. Vandamálið er 

stórt og mikilvægt er að allir þeir sem koma að öldruðum standi saman, upplýsi aldraða 

einstaklinginn og grípi fyrr inn í ferlið með snemmtækri íhlutun. Sú þróun að aldraðir 

einstaklingar eigi að búa sem lengst heima býr til ákveðna hættu á að áfengissjúkir 

einstaklingar einangrist enn meira vegna áfengissýkinnar, þar sem félagsleg einangrun 

og þunglyndi fylgja oft áfengissýki. Það þykir oft eðlilegt að aldraðir einangri sig og 

samfélagið samþykkir það á forsendum aldurs og getu einstaklingins. Þetta er í andstöðu 

við athafnakenninguna því samkvæmt henni er mikilvægt að viðhalda félagslegri virkni á 

efri árum (Berk, 2007).  

Þegar áfengissýki er borin saman hjá öldruðum og yngri einstaklingum kemur í ljós 

að áfengisdrykkja þeirra er svipuð. Líkaminn vinnur hins vegar á mismunandi hátt úr 

áfenginu eftir aldri einstaklinga. Niðurbrot áfengis er mun hraðara hjá yngri 

einstaklingum en eldri og fer áfengið því fyrr úr líkama ungra einstaklinga en aldraðra 
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(Källmén, Wennberg, Ramstedt og Hallgren, 2014). Líkamleg áhrif eru samt þau sömu 

hjá öllum aldurshópum og getur áfengisneysla leitt til aukins hjartsláttar (Kinney, 2009; 

St John, Snow og Tyas, 2010). Þegar yngri áfengissjúkir einstaklingar einangra sig 

félagslega og virkni þeirra minnkar er oft brugðist fyrr við, því ekki þykir eðlilegt að yngri 

einstaklingar lifi jafn einangruðu lífi og aldraðir. 

Félagsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki gagnvart skjólstæðingi, sem á við 

áfengissýki að stríða. Félagsráðgjafar nota heildarsýn við vinnu sína og skoða 

einstaklinginn út frá heildarumhverfi hans (Farley, Smith og Boyle, 2006). Það er 

samdóma álit að áfengissýki sé falinn sjúkdómur í samfélaginu, sem ekki er skimað eftir 

af heilbrigðisstarfsmönnum. Það þarf að bregðast við þessu vandamáli með því að 

upplýsa aldraða einstaklinga og ættingja þeirra um skaðsemi áfengis (Þorbjörg 

Árnadóttir, félagsráðgjafi í LSH, munnleg heimild, 23. mars, 2015). 

Áfengisneysla aldraðra er falið heilbrigðisvandamál innan ört stækkandi hóps 

aldraðra, sem verður að taka á með fagmennsku og kunnáttu. Í  íslensku samfélagi koma  

margir fagaðilar að málefnum aldraðra og samkvæmt lögum eiga þeir að fá 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Aldraðir áfengissjúkir einstaklingar er í mun meiri áhættu 

líkamlega, andlega og félagslega, eins og fram hefur komið, og vandamál þeirra er 

yfirleitt ekki meðhöndlað eða jafnvel litið fram hjá því. Því þarf vitundarvakningu meðal 

heilbrigðisstarfsmanna og annarra sem koma að umönnun aldraðra til að farið verði að 

skima fyrir áfengissýki og hvort hún geti verið ástæða fyrir ýmsum öðrum vandamálum, 

sem upp koma hjá öldruðum. Það er nauðsynlegt að upplýsa aldraða um skaðsemi 

áfengis og koma á fót forvarnarstarfi til aldraða um skaðsemi áfengis og þá ekki hvað 

síst að áfengi og lyfjagjöf eigi oft illa saman (Valgerður Rúnarsdóttir, lækni, SÁÁ, 

munnleg heimild, 23. Mars 2015; Wadda og Galvina, 2014). 

Engar íslenskar rannsóknir eru til um áfengissýki aldraðra. Það er brýn nauðsyn að 

kanna þessi mál hér á landi, til að hægt sé að grípa til þeirra úrræða sem samfélagið 

hefur upp á að bjóða. Að mati höfundar er vel hægt að koma til móts við áfengissjúka 

aldraða einstaklinga og draga markvisst úr vandamálum sem neyslunni tengjast. Það er 

gert meðal annars með því að auka þekkingu þeirra sem vinna með öldruðum og 

upplýsa þá um hvernig skima eigi eftir áfengissýki aldraðra (Wadda og Galvina, 2014). 

Ásamt því að fræða starfsfólk um mikilvægi þess að inngrip þarf að koma sem fyrst inn 
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eftir að vandamálið uppgötvast. Fræðsla um áfengissýki aldraðra myndi skila sér í betri 

þekkingu og faglegri vinnubrögðum. Það er einnig mikilvægt að upplýsa aldaraða um 

hvert æskilegt magn áfengis sé á dag. Fræðsla til aldraðra gæti dregið úr áfengisneyslu 

þeirra. (Wadda og Galvina, 2014; Borok o.fl., 2013).  
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