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Ágrip (útdráttur) 

Í greinargerðinni sem hér fer á eftir er fjallað um vímuefni og fólk með þroskahömlun. 

Greinargerðin fylgir fræðslubæklingi sem ber titilinn  Hvað eru vímuefni? og er hann 

ætlaður fólki með þroskahömlun í vímuefnavanda. Í þessari greinargerð er fjallað um 

fræðilegt samhengi sem bæklingurinn er gerður út frá. Lítið hefur verið fjallað um 

vímuefnavanda fólks með þroskahömlun og var bæklingurinn hugsaður fyrir þann hóp. 

Þetta er vandamál sem er viðkvæmt og er fólk með þroskahömlun jaðarhópur sem oft 

verður útundan í samfélaginu. Það virðist vanta úrræði fyrir þennan hóp þegar kemur að 

vímuefnameðferðum og úrræði sem til eru henta oft á tíðum ekki fólki með þroskahömlun. 

Þetta er vandamál sem þarf að finna lausn á þar sem að fólk með þroskahömlun í 

vímuefnavanda er hópur sem virðist fara stækkandi. Þessi bæklingur er hugsaður sem 

innlegg í hina mikilvægu umræðu um fólk með þroskahömlun í vímuefnavanda. Mikilvægt 

er að upplýsingar séu sem fjölbreyttastar og henti sem flestum. Nauðsynlegt er að fólk með 

þroskahömlun hafi aðgang að efni sem hentar því.  Allir þurfa að vera upplýstir, bæði þessi 

hópur eins og allir aðrir, um hætturnar sem stafa af vímuefnum, og mikilvægt er að hann 

hafi aðgang að upplýsingum sem henta. Þessi bæklingur er hugsaður sem viðleitni í þá átt 

og er saminn með það í huga. 
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Formáli 

Hér á landi hefur lítið verið skrifað um fólk með þroskahömlun sem á við 

vímuefnavandamál að stríða. Lítið sem ekkert efni er til sem hugsað er fyrir fólk með 

þroskahömlun um vímuefnavandamál svo mér fannst tilvalið að verkefnið myndi snúa að 

því. Mér fannst því við hæfi að búa til bækling sem ætlaður er fólki með þroskahömlun 

sem á við vímuefnavandamál að stríða. Þetta vandamál sem er til staðar er viðkvæmt mál 

og dulið. Ég þakka Guðrúnu Valgerði Stefánsdóttur, leiðbeinanda mínum fyrir góða 

leiðsögn við gerð verkefnisins.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2015 

 

       _________________________________ 
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1 Inngangur  

Vímuefnanotkun fólks er flókið vandamál sem alltaf er verið að reyna að vinna gegn. 

Þetta vandamál er einnig til staðar meðal fólks með þroskahömlun. Þar er vandamálið hins 

vegar dulið og úrræði sem í boði eru fyrir fólk með þroskahömlun í vímuefnavanda eru 

sárafá. Þetta verkefni er því vonandi skref í rétta átt um meðvitund samfélagsins um fólk 

með þroskahömlun í þessum vanda, fræðsla fyrir fólk með þroskahömlun um skaðsemi 

vímuefna og hvert hægt sé að leita vegna þessa vanda. 

Verkefnið sem hér er fjallað um skiptist í tvo hluta. Annars vegar er um að ræða 

bækling  sem ber titilinn Hvað eru vímuefni? og  hins vegar var unnin greinargerð sem 

fylgir bæklingnum. Í bæklingnum er aðaláherslan á að setja fram á skýran hátt hver 

skaðvaldur helstu vímuefna er og hverjar afleiðingarnar eru. Þar koma einnig fram úrræði 

sem eru í boði fyrir fólk sem er í vímuefnavanda eða þekkir fólk í vímuefnavanda. 

Bæklingurinn er settur fram á einföldu máli og hugsaður sem forvörn gegn 

vímuefnamisnotkun fólks með þroskahömlun og leiðbeiningar úr þeim vanda. Í 

greinargerðinni sem fylgir bæklingnum er fjallað um vímuefnamisnotkun fólks með 

þroskahömlun og farið verður dýpra í það efni sem kemur fram í bæklingnum, svo sem 

fræðilegt samhengi, vímuefni og skaðsemi þeirra, og rannsóknir sem tengjast þessu efni.  

 Verkefnið var unnið á þann hátt að fyrst var greinargerðin unnin til þess að  

fræðilegt samhengi væri til staðar þegar bæklingurinn yrði unninn. Bæklingurinn var svo 

gerður út frá greinargerðinni og byggður upp með aðalatriði greinargerðarinnar að 

leiðarljósi. 

Í þessari ritgerð mun ég leggja áherslu á vímuefnavanda fólks með þroskahömlun 

og er bæklingurinn hugsaður fyrir þann hóp. Engu að síður mun ég nota hugtakið fatlað 

fólk og styðjast við rannsóknir í þeim efnum þar sem fatlað fólk, þar með talið fólk með 

þroskahömlun, er jaðarhópur sem oft verður útundan í samfélaginu og á það til að mæta 

hindrunum sem ófatlað fólk mætir ekki.  

Markmið með verkefninu er að fólk með þroskahömlun geti fengið fræðslu um 

skaðsemi vímuefna á auðlesnu máli og hafi upplýsingar um hvert hægt sé að leita við 

vímuefnavanda.  
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Uppbygging verkefnisins er sú að á eftir inngangi verður skilgreining á 

þroskahömlun til umfjöllunar í öðrum kafla, mismunandi skilningur á hugtakinu, bæði 

læknisfræðilegur og félagslegur skilningur. Þar verður einnig fjallað um réttindi fólks með 

þroskahömlun, bæði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

réttindagæslu.  Í þriðja kafla verður fjallað um sjálfstæði fólks með þroskahömlun þar sem 

hugtökin valdefling, sjálfræði og forræðishyggja verða til umfjöllunar ásamt rannsókn um 

sjálfræði fólks með þroskahömlun.  Í fjórða kafla verður til umfjöllunar vímuefnanotkun 

fólks með þroskahömlun þar sem fjallað verður um rannsóknir á þessu sviði. Í fimmta og 

síðasta kafla verður dregið saman það helsta sem fjallað var um og niðurstöður rannsókna 

dregnar saman og fjallað verður um vangaveltur og ályktanir höfundar. Að lokum er 

heimildaskrá en víða var aflað upplýsinga vegna þessa verkefnis, bæði í innlendum og 

erlendum heimildum.  
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2 Hvað er þroskahömlun? 

Hugtakið fötlunarfræði annars vegar og fötlunarfræði sem fræðigrein hins vegar eiga sér 

hvorugt langa sögu. Það var á níunda áratugnum sem fyrstu rit sem voru kennd við 

fötlunarfræði komu fram. Þó svo að fræðigreinin sé ein sú yngsta í alþjóðlegu 

fræðasamfélagi einkennist hún af mikilli grósku og skjótri þróun (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

 Ýmsar skilgreiningar eru til á hugtakinu þroskahömlun og fylgir það einnig 

samfélagslegri þróun. Þroskahömlun er samheiti yfir ákveðinn hóp  fatlaðs fólks sem fyrst 

og fremst býr við verulega skerta vitsmunalega og félagslega færni (Tryggvi Sigurðsson, 

2008). Þessari skilgreiningu eru alls ekki allir sammála og að margra mati er hún ekki 

nægilega nákvæm. Einnig er misjafnt eftir löndum hvað telst vera þroskahömlun og hvað 

ekki, og einnig hvort greindarvísitala einu til tveimur staðalfrávikum frá meðaltali telst 

vera þroskahömlun eða ekki (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður 

Stefánsdóttir, 2014). Flestir fötlunarfræðingar hafna þeirri neikvæðu skilgreiningu að 

fötlun sé persónulegur harmleikur og áhersla er fremur á hvernig fötlun verður til í samspili 

einstaklings og umhverfis. (Rannveig Traustadóttir, 2003). Fötlun er annað hugtak sem 

getur verið vandi að skilgreina og hefur verið notast við ýmsar skilgreiningar. Ýmiskonar 

sjónarhorn og hugmyndir hafa komið fram um skilning á fötlun og eru þær helstu 

læknisfræðilegi skilningurinn, norræni tengslaskilningurinn á fötlun og breska félagslega 

líkanið um fötlun. 

2.1  Læknisfræðilegur skilningur á þroskahömlun 

Lengst af á tuttugustu öldinni var það læknisfræðilega sjónarhornið sem var ríkjandi 

skilgreining og skilningur  á fötlun. Þar er fötlun skilgreind sem andstæða við heilbrigði og 

talað um að fatlað fólk þarfnist lækninga og endurhæfingar. Í þessum skilningi er það að 

vera fatlaður, persónulegur harmleikur fyrir fatlað fólk og rót vandans liggur hjá því sjálfu 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Hugtakið þroskahömlun hefur verið notað á mismunandi vegu og því mikilvægt að 

skilgreina hugtakið. Þroskahömlun er samheiti yfir ákveðinn hóp fatlaðs fólks sem fyrst og 
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fremst býr við verulega skerta vitsmunalega og félagslega færni (Tryggvi Sigurðsson, 

2008).  

Þar sem læknisfræðilegi skilningurinn leggur megin áherslu á að greina andlegar og 

líkamlegar skerðingar verður ekki litið fram hjá því að þessi sýn á fötlun er orðin úrelt. 

Félagslegi skilningurinn á fötlun hefur svo aðrar áherslur og í honum eru gagnrýndar 

áherslur læknisfræðilega skilningsins.  

2.2 Félagslegur skilningur á fötlun 

Þeir sem aðhyllast félagslegan skilning á fötlun leggja áherslu á að skilgreina fötlun út frá 

þeim hindrunum í samfélaginu sem fatla einstaklinga. Í því samhengi má nefna  viðhorf 

samfélagsins til fötlunar og manngerðar og hindranir í umhverfinu. Breska félagslega 

líkanið hafnar því læknisfræðilega. Hér á eftir verður fjallað um norræna 

tengslaskilninginn á fötlun en hann telst til félagslegs skilnings. Einnig verður fjallað um 

breska félagslega líkanið um fötlun en það er talið róttækast þeirra félagslegu líkana sem 

fram hafa komið. Það birtist meðal annars í því að breska félagslega líkanið hafnar 

læknisfræðilega skilningnum á fötlun. 

2.2.1 Norræni tengslaskilningurinn á fötlun 

Ekki er langt síðan farið var að tala um að til væri sameiginlegur skilningur á fötlun á 

Norðurlöndunum. Rannveig Traustadóttir (2006) bendir á að upphaf hugmynda um 

norræna tengslaskilninginn megi tengja við breytingar á hugtakanotkun. Upp úr 1960 fór 

fólk að nota orðið fötlun þar sem leitast var við að hafa yfirhugtak um hópa fólks með 

mismunandi skerðingar, en fyrir 1960 voru einungis notuð hugtök um hvern hóp, til dæmis 

blinda. Þegar fötlunarhugtakið var kynnt í Noregi var einnig lögð áhersla á það að 

samfélagið ætti að laga sig að einstaklingnum en ekki hinn fatlaði einstaklingur að 

samfélaginu. Þannig að notkun hugtaksins fötlun kom á sama tíma og nýr skilningur á 

fötlun. Áherslan var nú á það hvernig væri hægt að fjarlægja samfélagslegar hindranir og 

veita stuðning fyrir fatlað fólk en ekki lengur á að lækna fötlunina (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Samkvæmt norska fræðimanninum Jan Tøssebro felast þrjú meginatriði í norrænu 

tengslanálguninni. Fyrsta atriðið er að fötlun er misræmi milli einstaklings og umhverfis: 

fötlunin skapast vegna þess að einstaklingur og umhverfið falla ekki hvort að öðru. Annað 

meginatriði er að fötlun er aðstæðubundin: það fer eftir því hvernig aðstæður 
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einstaklingsins eru hvort skerðing leiðir til fötlunar eða ekki. Þriðja meginatriðið er að 

fötlun er afstæð: fötlun er háð skilgreiningum sem oft eru félagslega ákvarðaðar og 

tilviljunarkennt hvar mörkin eru dregin (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

2.2.2 Breska félagslega líkanið á fötlun 

Breska félagslega líkanið greinir á skýran hátt á milli hugtakanna skerðing og fötlun. Þeir 

sem aðhyllast það að hafna þeirri hugmynd að skerðing orsaki fötlun, og að fötlun og 

skerðing sé það sama. Þeir sem kenna sig við breska félagslega líkanið greina á milli 

fötlunar, þar sem verið er að vísa til félagslegra hindrana og svo skerðingar, þar sem vísar 

er til líkamlegs eða andlegs ástands einstaklings (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Samkvæmt félagslega líkaninu er það samfélagið sem fatlar einstaklinginn og fötlunin er 

samkvæmt þessu líkani sköpuð af umhverfinu og viðhorfum í samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Breska félagslega líkanið hefur þó fengið gagnrýni og þá helst fyrir 

að það henti ekki öllum skerðingum, til dæmis hentar það illa fyrir fólk með 

þroskahömlun, heyrnalausum og fólki með geðræna erfiðleika. Einnig hefur líkanið fengið 

gagnrýni fyrir að líta fram hjá skerðingu einstaklings og þannig hafnað mikilvægi hennar í 

daglegu lífi fatlaðs fólks og leggja ofuráherslu á félagslegar hindranir (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

2.3 Réttur fólks með þroskahömlun 

Árið 2007 undirritaði Ísland samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

var þýðing hans endurbætt árið 2009. Með samningnum er ætlað að tryggja réttindi fatlaðs 

fólks. Árið 2011 voru sett lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Hlutverk 

réttindagæslumanns er að veita fötluðum einstaklingi aðstoð og ráðgjöf ef hann á erfitt með 

að gæta réttar síns. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og lög um 

réttindagæslu eiga það sameiginlegt að gæta að hagsmunum fatlaðs fólks og réttindum 

þess.  

2.3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Með samningi Sameinuðu þjóðanna er ætlað að stuðla að því að fatlað fólk hafi sömu 

réttindi og frelsi og annað fólk. Tilgangur með þessum samningi er að tryggja mannréttindi 

og mannfrelsi fatlaðs fólks. Í samningnum segir í þriðju grein að bera eigi virðingu fyrir 

mannlegri reisn og sjálfræði einstaklinganna. Þar kemur einnig fram að allir hafi rétt á því 

að taka eigin ákvarðanir og eigi að hafa jöfn tækifæri. Í 25. grein samningsins kemur fram 
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að  bjóða skuli fram heilbrigðisþjónustu sem fatlað fólk þarfnast, einkum vegna fötlunar 

sinnar. Einnig kemur fram að gera skuli kröfu til fagfólks í heilbrigðisþjónustu að annast 

fatlað fólk eins vel og aðra (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). Eins og fram kemur í þriðju grein skal meðal annars borin virðing fyrir sjálfræði 

einstaklingsins. Fólk með þroskahömlun á að sjálfsögðu að geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir hverjar sem þær eru. Í 28. grein kemur fram að fötluðu fólki skuli tryggð 

viðunandi lífskjör og félagsleg vernd. Einnig kemur fram í þriðju grein að virðing skal vera 

borin fyrir fötluðu fólki og fjölbreytileika. Mikilvægt er að í meðferðarúrræðum skuli tekið 

tillit til fjölbreytileikans og úrræði ættu að vera í samræmi við það. Undirritun þessa 

samnings var stórt skref í mannréttindabaráttu fatlaðra. Þó á enn eftir að staðfesta 

samninginn á Íslandi og er það mjög mikilvægt þar sem að fatlað fólk getur ekki sótt rétt 

sinn fyrir dómsstólum ef samningurinn er ekki fullgildur.   

2.3.2 Réttindagæsla   

Réttindagæslumenn eiga að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það. Markmiðið 

með þessum lögum um réttindagæslu var að fatlað fólk hefði tækifæri til að fá aðstoð við 

að gæta réttar síns. (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011).  Fatlað fólk getur 

leitað til réttindagæslumanns og fengið aðstoð við mál sem tengjast réttindum fatlaðs fólks, 

hvort sem það varðar fjármuni eða önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður hefur leyfi 

til þess að taka sjálfur upp mál og einnig getur fólk komið skilaboðum áleiðis til 

réttindagæslumanns ef talið er að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings 

(Velferðarráðuneytið, 2011). Ekki er ólíklegt að fólk með þroskahömlun í vímuefnavanda 

þurfi að nýta sér þjónustu réttindagæslumanns þar sem úrræði eru fá og erfitt getur reynst 

fyrir þennan hóp fólks að átta sig á hvar lausnir á vandamálum hans liggur. Einnig geta 

réttindagæslumenn barist fyrir fjölbreyttari úrræðum fyrir fólk í vímuefnavanda. Það  má 

svo  velta fyrir sér af hverju þurfi sérlög um fatlað fólk þar sem að til eru lög sem gilda 

fyrir alla en á meðan enn er verið að brjóta á rétti fatlaðs fólks eru þessi lög nauðsynleg.  

Óskastaðan væri að sjálfsögðu sú að lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk væru óþörf. 
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3 Sjálfstæði fólks með þroskahömlun 

Mikilvægt er að sjálfstæði fólks með þroskahömlun sé virt og reynt sé að koma í veg fyrir 

þær samfélagslegu hindranir sem verða á vegi þess. Hér verður fjallað um mikilvægi þess 

að fólk með þroskahömlun sé sjálfstætt og taki sínar eigin ákvarðanir. Fín lína getur verið á 

milli þess hvenær má tala um forræðishyggju og hvenær er verið að taka fram fyrir hendur 

á fólki sem getur tekið ákvarðanir sjálft en getur ef til vill ekki tekið þær á réttum 

forsendum. Mikilvægt er að efla sjálfstæði fólks með þroskahömlun og á sama tíma reyna 

að leggja áherslu á hvað sé skynsamlegt og hvað sé ekki skynsamlegt. Hugtökin valdefling, 

forræðishyggja og sjálfræði verða til umfjöllunar sem og rannsóknir sem tengjast þessu 

efni.   

Ýmsar skilgreiningar eru til yfir hugtakið valdefling. Lítið hefur verið fjallað um 

hugtakið hér á landi en það hefur einkum verið gert í tengslum við jafnréttisbaráttumál 

kvenna og fatlaðs fólks. Það má segja að valdefling sé það sem lýtur að því að efla vald 

einstaklings yfir lífi sínu og aðstæðum. Valdefling er það sem eflir sjálfsmynd fólks, 

sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og lífsgæði (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Þetta virðist oft vera  raunin og er nauðsynlegt að vera meðvitaður um að efla vald 

fólks með þroskahömlun þar sem sjálfsmynd fólks, sjálfstraust og sjálfsvirðing hafa mikil 

áhrif á lífsgæði. Í rannsókn sem gerð var á sjálfræði og kynverund kvenna með 

þroskahömlun kom fram að konurnar í rannsókninni lýstu því að litið var á þær sem eilíf 

börn (Kristín Björnsdóttir, 2011). Vímuefnanotkun fólks með þroskahömlun er viðkvæmt 

mál og virðist sífellt koma fólki á óvart að þetta sé hópur í samfélaginu og hópur sem þarf 

stuðning. Það má vera að litið sé almennt á fólk með þroskahömlun sem eilíf börn og fólk 

átti sig ekki á því að þau geti leiðst út í neyslu vímuefna. Ef þetta er raunin samræmist 

þetta rannsókn Kristínar þar sem kemur fram að litið var á konurnar í rannsókninni sem 

eilíf börn. 

 Forræðishyggja er óréttmæt skerðing á sjálfræði og getur meðal annars 

komið fram í formi valdbeitingar (Vilhjálmur Árnason, 2003). Þegar börn eru annars vegar 

er eðlilegt að foreldrar tryggi velferð barna sinna. Það má segja að forræði feli það í sér að 

einstaklingur skerði frelsi annars manns út af ógn við velferð hans (Vilhjálmur Árnason, 

2003). Foreldrar hætta þó aldrei að vera foreldrar barna sinna þó einstaklingur sé orðinn 
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fullorðinn hvort sem einstaklingur er með þroskahömlun eða ekki.  Líkt og með sjálfræði 

einstaklings er það mjög fín lína hvenær sé gripið inn í og hvenær ekki. 

Vímuefnavandamál fólks er erfitt vandamál og skaðlegt fyrir fólk. Er óhætt að segja að ef 

hægt er að grípa inn í og aðstoða fólk úr þeim vanda er það gert þó það verði til þess að 

tekið sé fram fyrir hendurnar á fólki. Það getur þó farið í rangan farveg og getur haft öfug 

áhrif á einstakling þegar og ef forræðishyggjan tekur völdin. 

Á  Íslandi verður hver einstaklingur sjálfráða þegar hann nær 18 ára aldri, þá hefur 

einstaklingur fengið lögræði sem felur í sér bæði sjálfræði og fjárræði. Ekki verður litið 

fram hjá því að þó svo að lögin segi til um hvenær fólk verður sjálfráða er forræðishyggja 

enn til staðar gagnvart fötluðu fólki. Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og 

Ástríður Stefánsdóttir gerðu rannsókn árið 2014 þar sem þær greindu  sjálfræði í einkalífi 

og á heimilum  fólks með þroskahömlun. Niðurstöður voru þær að fólk með þroskahömlun 

mætir ýmsum hindrunum  þegar kemur að því að lifa sjálfstæðu lífi og taka eigin 

ákvarðanir. Hér hafa viðhorf annarra mikil áhrif, aðstandendur, starfsfólk og kerfið virðast 

vanmeta hæfni fólks með þroskahömlun til þess að lifa sjálfstæðu lífi og taka eigin 

ákvarðanir. Einnig kom fram í rannsókninni að fólk með þroskahömlun hefur lært það á 

sinni lífsævi að gera ekki kröfu um sjálfræði í lífi sínu.  Umhugsunarvert er að þær 

rannsóknir sem til eru um sjálfræði fólks með þroskahömlun fjalla um heilbrigðismál eða 

að sjónarhorn foreldra eru athuguð og lítið er skrifað um sjónarhorn einstaklinganna sjálfra 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). 

Þó svo að fatlað fólk sé sjálfráða samkvæmt lögum virðist það ekki vera sjálfsagt 

að sjálfræðisrétturinn sé nýttur í raun og veru. Enn þann dag í dag tekur fólk, til dæmis 

starfsfólk og aðstandendur, ákvarðanir fyrir fatlað fólk (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín 

Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 2014). Það virðist vera að fólk detti í þá gryfju að 

virða ekki mörk gagnvart umbjóðendum sínum, hvort sem um er að ræða nána 

aðstandendur eða annað fólk sem tengist einstaklingnum. Staðreyndin er sú að fólk með 

þroskahömlun  hefur rétt á að taka sínar eigin ákvarðanir sjálft, líkt og annað fólk. Þetta 

ætti ekki að vera neitt vafamál og virðist forræðishyggja oft vera til staðar í gagnvart 

fötluðu fólki. Það getur verið erfitt að meta það hvenær eigi að grípa inn í og hvenær ekki 

þegar vandamál líkt og vímuefnaneysla er annars vegar. Þegar fólk er komið út í 

vímuefnaneyslu sér það ef til vill ekki vandann hvort sem um ræðir fólk með 

þroskahömlun eða ekki. Mikilvægt er að fólk fái stuðning frá þeim sem það treystir og 
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reynt sé að nálgast einstaklinginn þannig að hann átti sig á þegar vandi hans er að verða 

skaðlegur. Fólk með þroskahömlun getur fengið aðstoð og stuðning við að taka ákvarðanir 

sem eru erfiðar en það gefur auga leið að það er erfitt þegar einstaklingur vill ekki 

aðstoðina. Þetta á ekki einungis við fólk með þroskahömlun heldur alla sem þurfa aðstoð í 

erfiðum aðstæðum. Hafa verður í huga að komið sé fram við alla á þeirra forsendum og 

með virðingu fyrir einstaklingnum í fyrirrúmi.  
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4 Vímuefnanotkun og fólk með þroskahömlun 

Samkvæmt greiningarhandbókinni DSM-IV (e. Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) er gerður greinarmunur á vímuefnamisnotkun (e. substance abuse) og 

vímuefnaánetjun (e. substance dependance). Í DMS-5 skiptist vímuefna fíknsjúkdómurinn 

(e. Substance use disorder) í þessa tvo flokka þar sem alvarleiki sjúkdómsins er 

mismunandi, vímuefnamisnotkun er ekki jafn alvarleg eins og vímuefnaánetjun (American 

Psychiatric Association, 2013). Það sem einkennir vímuefnamisnotkun eru endurtekin 

óeðlileg notkunarmynstur vímuefna sem leiðir af sér endurteknar slæmar afleiðingar. 

Fíknsjúkdómur getur svo oft komið í kjölfar vímuefnamisnotkunar. Ef greind er 

vímuefnaánetjun er ekki greind misnotkunargreining. Það sem einkennir vímuefnaánetjun 

eru vitsmunaleg, hegðunarleg og líffræðileg einkenni sem leiða af sér áframhaldandi 

vímuefnamisnotkun þrátt fyrir að hafa í för með sér alvarleg vandamál sem tengjast 

neyslunni (American Psychiatric Association, 2000). 

4.1 Fyrri rannsóknir 

Félagsleg og heilsutengd vandamál eru vaxandi hjá fólki með þroskahömlun. Í 

Bandaríkjunum eiga um sjö til átta milljónir fatlaðs fólks við vímuefnavandamál að etja. 

Skortur á rannsóknum á þessu sviði hefur haft slæm áhrif á vímuefnavandamál fólks með 

þroskahömlun þar sem hentugri meðferðarúrræði vantar fyrir þennan hóp fólks. 

Rannsakendur á þessu sviði benda á að vímuefnanotkun og önnur tengd vandamál hafa 

setið á hakanum sem rannsóknarefni (Elmquist, Morgan og Bold, 1992 og Huang, 1982).  

Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem snerta fólk með þroskahömlun í 

vímuefnavanda, fjallað verður um áhættuþætti vímuefnamisnotkunar, neyslu fatlaðs fólks 

samanborið við neyslu ófatlaðs fólks, líðan og fólk með þroskahömlun í meðferð.  

4.1.1 Áhættuþættir vímuefnamisnotkunar 

Áhættuþættir vegna misnotkunar vímuefna eru lýðfræðilegir þættir; það er bág 

þjóðfélagsstaða foreldra, umhverfisþættir líkt og aðgengi að efnunum, hugmynd unglinga 

um að flestir unglingar reyki og drekki áfengi, þrýstingur frá jafnöldrum og systkinum. 

Einnig er það áhættuþáttur ef lítill stuðningur er frá foreldrum. Hegðunarþættirnir eru 

lélegur árangur í skóla, lítil geta til þess að standast félagaþrýsting, persónulegir þættir: 



 

16 

léleg sjálfsmynd og sjálfsvirðing, trú á að það sé gott að nota þessi efni og lítil trú á eigin 

getu (Þorkell Jóhannesson, 2001). 

Áhættuþættir fatlaðs fólks sem á við vímuefnavandamál að etja eru:  

 Þjáning  

 Aðgangur að lyfseðilsskyldum lyfjum  

 Krónísk heilsufarsvandamál 

 Þunglyndi 

 Félagsleg einangrun 

 Erfiðar fjölskylduaðstæður  

 Atvinnuleysi 

 Lítil menntun 

 Félags- og fjárhagsleg staða  

 Lítil fræðsla um hvernig menntun kemur í veg fyrir vímuefnavandamál  

 Saga um líkamlegt eða kynferðisofbeldi 

 (Samsha, 2011) 

 

Þetta sýnir að áhættuþættir vímuefnaneyslu snúa helst að persónulegum þáttum eða 

samfélagslegum þáttum. Orsakasamband getur verið á milli margra þessara þátta svo sem 

atvinnuleysis og félagslegrar  stöðu, félagslegrar einangrunar og þunglyndis, lítillar 

menntunar og lítillar fræðslu um hvernig menntun kemur í veg fyrir vímuefnavandamál. 

Aldrei er hægt að tryggja að fólk leiðist ekki út í vímuefnaneyslu og skiptir þá ekki máli 

um hvaða hóp ræðir og um hvaða áhættuþætti vímuefnanotkunar fjallað er um. Margt 

bendir til að gott sé að vera meðvituð um ofangreinda þætti og hafa þá í huga í 

forvarnarvinnu vegna fólks í vímuefnavanda. 

4.1.2 Neysla fatlaðs fólks samanborið við neyslu ófatlaðs fólks 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum nokkurra rannsókna á neyslu fatlaðs fólks 

á vímuefnum og/eða áfengi og í sumum tilvikum er samanburður við ófatlað fólk. Huang 

(1981) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að ófatlaður unglingur drekkur meira 

áfengi en fatlaður unglingur. Einnig komst hann að því að fatlað fólk byrjar að drekka einu 

og hálfu ári seinna en ófatlað fólk.  Westermeyer (1988) gerði rannsókn þar sem hann 
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spurði meðal annars fatlaða einstaklinga hvenær þeir byrjuðu að drekka áfengi og kom í 

ljós að þeir voru um 17-18 ára.  

Elmquist, Morgan og Bold (1992)  skoðuðu hverjir helstu áhættuþættir hjá fólki 

með þroskahömlun gagnvart vímuefnanotkun eru og voru þeir hegðunartengdir, 

tilfinningalegir, fjölskylduaðstæður höfðu áhrif og þekking á vímuefnum. Rannsóknir sýna 

að fólk með þroskahömlun notar vímuefni í minna mæli samanborið við fólk sem ekki er 

með þroskahömlun. Þó sýnir rannsókn Cocco og Harper (2002) að fólk með þroskahömlun 

fer oftar í lotudrykkju (e. binge drinking), það er drekkur mikið áfengi á stuttum tíma.  

(Cocco og Harper, 2002). Ekki kom fram í rannsókninni hver ástæðan sé á bak við það en 

áhugvert væri að skoða það betur.  

Samkvæmt McGillicuddy (2006) er vímuefnamisnotkun fatlaðra, minni en ófatlaðs 

fólks. Fatlað fólk fær sömu þjónustu og  ófatlað fólk og er boðið upp á sömu 

meðferðarúrræði þó svo að úrræðin nýtist þeim ekki nægilega vel og verr heldur en  

ófötluðu fólki. Rannsóknir Huang (1981) og Westermeyer (1988) sýna að fatlað fólk á 

síður við vímuefnavandamál að stríða en ófatlað fólk en það er ekki þar með sagt að því sé 

veitt sú þjónusta sem það þarf til þess að takast á við vímuefnavanda sinn.  

Gress og Boss (1996) gerðu rannsókn þar sem þeir komust að því að unglingar með 

þroskahömlun byrja að nota vímuefni allt að því niður í fjórða bekk í grunnskóla. Einnig 

komust þeir að því að unglingar með þroskahömlun nota sígarettur og marijúana jafn mikið 

og jafnaldrar þeirra sem ekki eru með þroskahömlun. 

Huang (1981) skoðaði ástæður þess að unglingar með þroskahömlun notuðu vímuefni og 

bar þær saman við ástæður þess að unglingar sem ekki töldust þroskahamlaðir notuðu 

vímuefni. Í ljós kom að: 

 21% fólks með þroskahömlun langaði til að drekka áfengi en mun fleiri af þeim 

sem ekki töldust þroskahamlaðir langaði til að drekka áfengi, eða 54%.  

 24 %  fólks með þroskahömlun drekka áfengi af þeirri ástæðu að þeir hafi náð 

lögaldri en 4% þeirra sem ekki voru þroskahamlaðir nefndu þá  ástæðu.  

 31% fólks með þroskahömlun drekka áfengi vegna þess að vinir þeirra drekka en 

20% sem ekki voru með þroskahömlun. 

 14% fólks með þroskahömlun drakk áfengi til þess að forðast að hlegið yrði að því 

en 6% sem ekki voru með þroskahömlun. 
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 22% fólks með þroskahömlun drakk til þess að fylgja hópnum en 15 % fólk sem 

ekki var með þroskahömlun. 

Ef við skoðum niðurstöður rannsóknanna hér að ofan virðist fólk með 

þroskahömlun drekka áfengi og neyta vímuefna í minna mæli en fólk sem ekki er með 

þroskahömlun. Ólíkar niðurstöður voru varðandi það á hvaða aldri fólk með þroskahömlun 

byrjar að neyta vímuefna.  Það virðist  vera mun líklegra að fólk með þroskahömlun hefji 

neyslu áfengis þegar það nær lögaldri án þess að beita gagnrýninni hugsun og taka 

sjálfstæða ákvörðun. 

Niðurstöður úr rannsókn Huang (1981)  benda til þess að unglingar með 

þroskahömlun drekka áfengi á öðrum forsendum en unglingar ekki með þroskahömlun. 

Niðurstöðurnar sýndu  að unglingar með þroskahömlun drukku frekar áfengi til þess að 

passa inn í hópinn en aðrir unglingar sem ekki voru með þroskahömlun.  Fólk með 

þroskahömlun virðist hafa aðrar væntingar en fólk sem ekki er með þroskahömlun þegar 

kemur að vímuefnamisnotkun  (Cocco og Harper, 2002).  

4.1.3 Líðan 

Vímuefni, bæði áfengi og önnur fíkniefni, geta bæði ýtt undir  neikvæðar tilfinningar líkt 

og leiða og reiði en einnig geta þau ýtt  undir jákvæðar tilfinningar líkt og aukið sjálfstraust 

og aukna lífsgleði. Fólk með þroskahömlun getur því verið í meiri áhættu á 

vímuefnamisnotkun þar sem það vill eins og flestir, falla inn í ákveðinn hóp og tilheyra 

einhverju ákveðnu samfélagi (Annand o.fl., 2005). 

Rannsókn var gerð þar sem þátttakendur voru fólk með væga þroskahömlun  og var 

því skipt í tvo hópa, annars vegar þau sem voru með geðræn vandamál og hinsvegar þau 

sem ekki voru með geðræn vandamál. Niðurstaðan var sú að þunglyndi fólks með 

þroskahömlun tengist slæmum félagslegum stuðningi (Benson, Reiss, Smith og Laman, 

1985). Einnig hefur komið í ljós að há fylgni er á milli þunglyndis og neikvæðra hugsana 

(e. negative automatic thoughts) og vonleysistilfinningar hjá fólki með væga 

þroskahömlun (McGillivray og Kershaw, 2015). Samkvæmt Levy, Schiff, Kedem og 

Sevillia (1990) fannst fólki með þroskahömlun líf sitt vera óáhugavert, tómlegt, því leið 

eins og því væri alltaf að mistakast og fann fyrir pirringi. 

Þó svo að til séu lög og samþykktir sem segja til um að bera eigi virðingu fyrir 

mannlegri reisn og sjálfræði einstaklinganna (samanber samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007) virðist ekki vera farið eftir þessu. Það getur haft mikil áhrif á líf 
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einstaklings ef brotið er á rétti hans dag eftir dag og skortur á sjálfræði fólks og skortur á 

stuðningi getur haft mikil áhrif á líðan og lífsgæði þess.  

4.1.4 Fólk með þroskahömlun í meðferð 

Fólk sem á við vímuefnavandamál að stríða þarf að takast á við margar hindranir þegar 

það fer í meðferð við vanda sínum. Þó svo að margar af þessum hindrunum séu þær sömu  

fyrir fatlað fólk og ófatlað fólk eru einnig hindranir sem einungis fatlað fólk verður fyrir. 

Samkvæmt sérfræðingum sem vinna á meðferðarstofnunum gengur fötluðu fólki sem á við 

vímuefnavandamál að stríða verr en þeim, sem ekki eru með fötlun, í meðferð og eftir 

meðferð (Samsha, 2011). Mikilvægt er að fólk fái bæði aðstoð við vímuefnavanda sínum 

en einnig verður að gæta þess að fötlunin hái þeim ekki í meðferðinni. Lykilatriði er að 

bæði verður að aðstoða einstaklinginn við vímuefnavandann en einnig við fötlun hans og 

mæta honum þar sem hann er staddur. Óhætt er að segja að það sé forsendan fyrir því að 

árangur náist í meðferð.  

Samkvæmt Shawna, Chapman og Wu (2012) er fólk með þroskahömlun líklegra til 

þess að fela neyslu sína og verður fólk með þroskahömlun fyrir alvarlegri andlegum, 

líkamlegum og félagslegum afleiðingum af völdum vímuefnanotkunar en fólk sem ekki er 

með þroskahömlun.  

Slayter (2010) gerði rannsókn á unglingum sem áttu við vímuefnamisnotkun að 

etja. Þetta voru unglingar með þroskahömlun og unglingar sem ekki voru með 

þroskahömlun og voru þeir á aldrinum 12-21 árs. Þar kom í ljós að unglingar með 

þroskahömlun voru ólíklegri til þess að fara í meðferð heldur en unglingar sem ekki voru 

með þroskahömlun.  Þessi rannsókn rennir stoðum undir það að annarskonar 

meðferðarúrræði þurfi að vera í boði fyrir þennan hóp. Svo má einnig velta fyrir sér hvort 

fólki með þroskahömlun sé mætt á þeim stað sem það er eða hvort það sé gert ráð fyrir að 

allt fólk sem fer í meðferð sé ófatlað og ekki með einhversskonar skerðingu sem gæti þurft 

að taka tillit til.  Umhugsunarvert er að skoða ástæður þess að fólki með þroskahömlun 

gangi verr eftir meðferð. Ýmsir þættir spila líklega saman og hafa hér félagslegir þættir, 

umhverfisáhrif, persónulegir þættir og fleira áhrif á hvernig gengur hjá einstaklingnum  

eftir meðferð.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að eftirfylgni og stuðningur eftir meðferð þyrfti að 

vera mun betri. Þörfin fyrir stuðning eftir meðferð er jafn mikilvæg til þess að breyta um 

lífsstíl  og meðferðin sjálf, og ekki síst fyrir fólk með þroskahömlun (Burak, Hodapp og 

Zigler, 1998). 
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5 Lokaorð 

Erfitt er að leysa vímuefnavandamál fólks þar sem margt þarf að ganga upp svo fólk nái 

tökum á þessum vanda. Eins og fram hefur komið fylgir þessi greinargerð bæklingi sem 

ber heitið Hvað eru vímuefni? Hann er ætlaður fólki með þroskahömlun í vímuefnavanda 

og eru í honum upplýsingar um úrræði sem í boði eru fyrir þennan hóp fólks. Markmiðið 

með verkefninu er tvíþætt: að fólk með þroskahömlun geti aflað sér upplýsinga í  

fræðsluefni sem er í bæklingnum sem og sótt sér upplýsingar á staði sem nefndir eru í 

bæklingnum.  

Fjallað var um mismunandi skilning á fötlun, samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks og réttindagæslu. Eins og fram hefur komið er það samfélagið sem 

fatlar einstaklinginn samkvæmt breska félagslega líkaninu á fötlun. Þá er fötlunin sköpuð 

af umhverfinu og viðhorfum í samfélaginu þar sem talað er um að samfélagið fatli 

einstaklinginn. Eins og staðan er í dag er fólki með þroskahömlun ekki boðið upp á 

viðeigandi úrræði í meðferð og er þar samfélagið að bregðast fólki með þroskahömlun.  

Mikilvægt áhersluatriði í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að 

virðing skal vera fyrir fötluðu fólki og fjölbreytileika.  Alls staðar í samfélaginu þar með 

talið í meðferð, ætti að vera tekið tillit til fjölbreytileikans og úrræði ættu að vera í 

samræmi við það.  Engin úrræði eru til hér á landi sem sérstaklega eru ætluð fólki með 

þroskahömlun. Meðferðarúrræði virðast ekki gera ráð fyrir að fólk sé með einhvers konar 

skerðingu sem þurfi að taka tillit til svo meðferðin beri tilætlaðan árangur. Þar að leiðandi 

gerir það þeim erfiðara fyrir að stíga út úr þessum vanda sem oft virðist óyfirstíganlegur.  

Þó svo að fólk með þroskahömlun eigi síður í vímuefnavanda en fólk sem ekki er 

með þroskahömlun er þetta vandamál sem ekki er hægt að líta fram hjá. Þegar litið er á rót 

vandans er ýmislegt sem kemur í ljós. Það, að félagsleg staða fólks með þroskahömlun er 

oft slæm og að fólk með þroskahömlun notaði vímuefni til þess að falla inn í ákveðinn hóp, 

er þáttur sem er mikilvægt að hafa í huga og vinna út frá (Cocco og Harper, 2002 og 

Annand o.fl., 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar með þroskahömlun fela frekar neyslu sína fyrir 

öðrum en unglingar sem ekki eru með þroskahömlun (Shawna, Chapman og WU, 2012). 

Einnig sýna rannsóknir að unglingar með þroskahömlun fara síður í meðferð en unglingar 
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sem ekki eru með þroskahömlun (Slayter, 2010). Það má velta því fyrir sér hvort umræðan 

gagnvart fólki með þroskahömlun í vímuefnavanda mætti vera opnari og fræðsla þyrfti að 

vera meiri. Sérfræðingar hafa einnig sýnt fram á það að fólki með þroskahömlun sem á við 

vímuefnavanda að stríða gengur verr en öðrum í meðferð og er því mikilvægt að 

fjölbreyttari meðferðarúrræði séu í boði.  

Eins og fram hefur komið eru ýmsir þættir sem geta orsakað það að fólk fer út í 

vímuefnaneyslu. Það geta verið félagslegir þættir, persónulegir þættir og umhverfisþættir 

sem hafa áhrif. Einnig hefur mikið að segja hver eftirfylgni er og hver stuðningur er eftir 

meðferð. Ef hugsað er út frá þörfum hvers og eins er augljóst að einstaklingsmiðuð 

langtímaúrræði eru nauðsynleg. Fólk með þroskahömlun gæti þurft meiri stuðning en aðrir 

bæði í meðferð og eftir meðferð. Langtímaúrræði þurfa að vera í boði og stuðningur eftir 

meðferð aftur út í samfélagið er nauðsynlegur svo fólk fari ekki aftur í sama far. Þetta á 

eflaust við alla sem fara í meðferð og nauðsynlegt er að horfa á hvert tilvik fyrir sig. 

Aðstoða þarf hvern einstakling eins og þörf er á, bæði í meðferð og eftir að meðferð lýkur 

þar sem að freistingar eru til staðar. Vonandi getur bæklingurinn sem fylgir þessari 

greinargerð einnig vakið fólk til umhugsunar og hjálpað fólki með þroskahömlun sem á við 

vímuefnavanda að stríða eða þekkir einhvern í vanda. Nauðsynlegt er að þetta 

rannsóknarefni verði rannsakað nánar þar sem það hefur lítið verið rannsakað bæði hér á 

landi og annars staðar.   
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