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Hvað eru vímuefni?

Vímuefni eru lyf sem koma manni í vímu. 
Víma er það þegar manni líður öðruvísi en 
venjulega. Þetta eru lyf og efni sem valda 
ávana og fíkn og breyta því hvernig maður 
VN\QMDU�XPKYHU¿è�� 
 
Þess vegna geta þau verið mjög hættuleg og 
manni líður ekki eins og venjulega. Þá gerir 
maður stundum aðra hluti en maður myndi 
gera annars. Stundum sér maður eftir því sem 
maður gerir þegar maður er búinn að taka 
inn svona efni. Þá breytist oft hvernig maður 
bregst við.  
 
Ë�YtPX�¿QQXU�IyON�RIW�I\ULU�WLO¿QQLQJX�VHP�HU�
Jyè��6WXQGXP�HU�ìDè�VHP�PDèXU�KXJVDU�HNNL�
HLQV�RJ�ìDè�HU�t�DOY|UX��ëHJDU�IyONL�OtèXU�VYRQD�
HU�ìDè�t�YtPX��RJ�HIQLQ�RJ�O\¿Q�VHP�OiWD�
manni líða svona eru kölluð vímuefni.



Alkóhól: ÈIHQJL�VHP�HU�YtQ�HèD�EMyU�HU�HLWW�DI�
DOJHQJXVWX�YtPXHIQXQXP��(I�IyON�GUHNNXU�PLNLè�
áfengi í langan tíma getur það til dæmis fengið lífs– 
hættulegar skemmdir á líkamanum, til dæmis lifra –
VNHPPGLU��PHOWLQJD±WUXÀDQLU��YLWVPXQD±VNHUèLQJX�RJ�
WUXÀDQLU�t�KMDUWD�RJ�t�ì|UPXP�

Algeng vímuefni sem 
deyfa einstaklinga 



Kannabis: Kannabis–
reykingar geta valdið 
lungna–VM~NGyPXP��
krabbameini, hjarta  
og æða–VM~NGyPXP� 
kvíða og þunglyndi. 

Til eru þrjár tegundir:
» Hass
» Gras (mariuana)
» Hassolía 

Morfín: er sterkt verkja–
deyfandi lyf. Enginn ætti 
að taka morfín nema 
hann sé veikur og læknir 
KD¿�UièODJW�ìDè��$XND–
verkanir af morfíni eru til 
G PLV�VOMyOHLNL��YHOOtèXQDU–
WLO¿QQLQJ��V\IMD�RJ�yVNêU�
VMyQ��ëHJDU�PRUItQ�HU�
QRWDè�yO|JOHJD��HNNL�t�
samráði við lækni) er það 
mjög ávana–bindandi og 
mikil vanlíðan þegar vímu–
einkenni hverfa. 



Algeng vímuefni sem 
örva einstaklinga

MDMA

Amfetamín

Kókaín

LSD



Amfetamín: minnkar þreytu í ákveðinn tíma 
RJ�YHUèXU�IyON�HNNL�V\IMDè�HLQV�RJ�YHQMXOHJD��
$PIHWDPtQ�PLQQNDU�PDWDUO\VW��|UYDU�|QGXQ�RJ�
hjarta–VWDUIVVHPL�RJ�EOyè–rás. 

Kókaín: iKULI�NyNDtQV�HUX�VYLSXè�iKULIXP�
DPIHWDPtQV��.yNDtQ�YLUNDU�KUDèDU�RJ�iKUL¿Q�HUX� 
t�VW\WWUL�WtPD��1RWNXQ�JHWXU�êWW�XQGLU�JHè–VM~NGyPD��
.yNDtQ�JHWXU�YDOGLè�OtIV–K WWXOHJXP�NU|PSXP�

LSD: VWXQGXP�QRWDè�RUèLè�VêUD�RJ�HU�t�W|ÀXIRUPL�� 
Ë�YtPXQQL�i�IyON�HU¿WW�PHè�Dè�KXJVD�U|NUpWW�RJ�WMi�
sig. Skyn–brenglanir eru miklar og rang–hugmyndir 
miklar. Eftir inntöku er svefnleysi algengt og geta 
ìHLU�VHP�WDND�VêUX�IXQGLè�I\ULU�iKULIXQXP�VHLQQD��

MDMA: HU�RIW�N|OOXè�H�SLOODQ�HèD�DOV OD��ÈKUL¿Q�
eru bæði lík amfetamíni og LSD. Efnið er örvandi 
RJ�IyON�I U�UDQJ–VN\QMDQLU��0'0$�HU�PM|J�iYDQD–
ELQGDQGL�RJ�IyON�YHUèXU�Dè�WDND�VW UUL�VNDPPWD�ìYt�
oftar sem þú tekur efnið til þess að fá sömu áhrif. 
(IQLè�VNHPPLU�OLIXU��KMDUWD��KHLOD�RJ�QêUXQ��(IQLè�
getur líka valdið heila–blæðingu og hjarta–áfalli.





Ef einstaklingur eru undir 18 ára:

Stuðlar: er greiningar og meðferðar–úrræði fyrir 
unglinga á aldrinum 12-18 ára. 
Síminn þar er 530-8800. 

Sálfræði–þjónusta barna: SÁÁ veitir börnum á 
aldrinum 8-18 ára sálfræði–ìMyQXVWX�RJ�KMiOSD�ìHLP�t�
áfengis og vímu–efnavanda sínum.  
Síminn þar er 530-7600.

Heilsu–gæslustöðvar: sérfræðingar á heilsu–
J VOXVW|èYXP�JHWD�DèVWRèDè�IyON�YLè�Dè�Ii�ìMyQXVWX�
RJ�JHWD�YHLWW�PDQQL�êPVDU�JDJQOHJDU�XSSOêVLQJDU�

Umboðs–maður barna: hægt er að hafa samband 
í síma 522-8999 eða í síma 800-5999 (ókeypis). 
ëDè�HU�OtND�K JW�Dè�KDID�VDPEDQG�PHè�W|OYXSyVWL�i�
netfangið ub@barn.is.  
6NULIVWRIDQ�HU�RSLQ�9-15 alla virka daga.

Áfalla–hjálp: K JW�HU�Dè�Ii�iIDOODKMiOS�HI�HLQVWDNOLQJXU�
KHIXU�OHQW�t�PLNOX�iIDOOL�KMi�/DQGVStWDODQXP��SUHVWL��
sálfræðingi eða geðlækni.

Hjálparsími Rauða krossins: símanúmerið 1717 

Hvert leita ég ef ég vil fá hjálp  
við áfengis og vímu–efnavanda?



Ef einstaklingur er eldri en 18 ára:
Vogur: á Vog geta fullorðnir einstaklingar leitað 
ef þeir eiga í vímuefna–vanda og eru mismunandi 
meðferðar–úrræði í boði.  
Síminn þar er 530-7600.

Vík: endur–K ¿QJ�HIWLU�PHèIHUè�i�9RJL��0HèIHUèLUQDU�
HUX�N\QMDVNLSWDU��VpUVW|N�NYHQQD–meðferð og svo 
PHèIHUè�I\ULU�NDUOD�\¿U����iUD�

Staðarfell: endur–K ¿QJ�HIWLU�PHèIHUè�i�9RJL��ëHVVL�
meðferð er í boði fyrir karla.

Göngu–deild á Akureyri: eftir meðferð á Vog er 
ERèLè�XSS�i�J|QJX–deild fyrir þá sem búa á norður–
landi. Síminn þar er 530-7600 og 462-7611.

Heilsugæslu–stöðvar: sérfræðingar á heilsugæslu–
VW|èYXP�JHWD�DèVWRèDè�IyON�YLè�Dè�Ii�ìMyQXVWX�RJ�JHWD�
YHLWW�PDQQL�êPVDU�JDJQOHJDU�XSSOêVLQJDU�

Áfalla–hjálp: hægt er að fá áfalla–KMiOS�
ef einstaklingur hefur lent í miklu áfalli hjá 
/DQGVStWDODQXP��SUHVWL��ViOIU èLQJL�HèD�JHèO NQL��

Hjálparsími Rauða krossins: símanúmerið 1717.




