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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna afdrif foreldra 

sem hafa verið tilkynntir til Barnaverndar Reykjavíkur árið 2010 vegna vímuefnaneyslu. Með 

þessari rannsókn var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er staða 

þessara foreldra með tilliti til úrvinnslu Barnaverndar Reykjavíkur og bata frá 

vímuefnavanda? Hver er staða þessara foreldra og barna er varðar lífsgæði og virkni? Hver er 

íhlutun barnaverndar í málum foreldranna annars vegar og barna þeirra hins vegar? Í 

rannsókninni var stuðst við megindlegar rannsóknaraðferðir ásamt því að fá aðgang að 

málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur. Staðlaður spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur í 

gegnum síma og var svarhlutfall 32,6% eða 14 foreldrar af 43. 

 Erfitt reyndist að ná í stóran hluta þeirra foreldra sem tilkynntir hafa verið til 

barnaverndaryfirvalda vegna vímuefnavanda en niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda 

telur sig ekki eiga eða hafa átt við vímuefndavanda að stríða og neyta flestir þátttakendur 

áfengis í dag. Allir þátttakendur voru sammála um að lífsgæði þeirra hefðu batnað frá árinu 

2010 og sögðu ríflega 80% félagslega stöðu sína góða Meirihlutinn sagðist búa við góða 

heilsu og voru nánast allir þátttakendur jákvæðir spurðir um framtíðina. Þá sýna niðurstöður 

að atvinnu- og húsnæðisstaða þátttakenda hafi batnað en þátttakendur eru samt enn í hópi 

þeirra fjölskyldna sem eiga í hættu á að falla undir sárafátækt. Algengast var að almennum 

úrræðum barnaverndar var beitt, ásamt því að setja barn í tímabundið fóstur. Niðurstöður 

sýna jafnframt að fremur lágt hlutfall foreldra er aðstoðað við að komast í vímuefnameðferð 

miðað við tilkynningarflokk.  

 

  

 

 

Lykilorð: Afdrif, lífsgæði, lífskjör, vímuefnavandi, barnavernd 
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Abstract 

This thesis examines a study aimed at finding out how parents who had been reported to 

Child Services for drug abuse in the year 2010 are faring today. This study seeks to answer 

the following research questions: What is the situation of these parents with regards to Child 

Protection cases and recovery from drug abuse? How is the quality of life and function of 

these parents and children? What kind of intervention for the parent and their children does 

Child Services in Reykjavík use in these cases? The study was based on quantitative research 

as well as access to Child Services’ case files. A standardized questionnaire was presented to 

the participants by telephone and the response rate was 32.6% or 14 of 43 subjects.  

 The main result of this study was that it was not possible to reach a large proportion 

of parents who have been reported to Child Services because of drug abuse. Results also 

showed that a majority of the participants consider themselves not currently having or 

having had a substance abuse problem and most participants consume alcohol today. All 

participants agreed that their quality of life has improved since 2010 and over 80% felt that 

their social status was good, a majority claimed to have good health and almost all 

participants were positive about the future. The results show that participants’ employment 

and housing status has improved but they are still a part of family groups who are at risk of 

falling into poverty. The findings of this study also show that general interventions are the 

most commonly used interventions, along with children being put in temporary foster care. 

Results also showed a rather low rate of parents getting assistance from Child Services to 

enter drug treatment programmes. 

 

 

 

 

 

Keywords: Fate, quality of life, living conditions, substance use disorder, child protective 

service
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga verkefni til meistaragráðu til starfsréttinda í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið haustið 2016 undir leiðsögn Jónu Margrétar 

Ólafsdóttur, aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og færi ég henni mínar bestu 

þakkir fyrir aðstoð, hvatningu og leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Ég vil einnig þakka Erlu 

Björg Sigurðardóttur, félagsráðgjafa og verkefnastjóra rannsókna og þjónustumats hjá 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, fyrir faglegar ráðleggingar, stuðning og einstaklega gott 

samstarf. Eins vil ég þakka þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að taka sér tíma og svara 

spurningalistanum en hvert einasta svar reyndist mikilvægt innlegg í rannsóknina. Sólveig 

Eyvindsdóttir fær innilegar þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Að lokum þakka ég 

fjölskyldu minni fyrir ómetanlega hjálp og hvatningu í ferlinu og sérstakar þakkir fær sonur 

minn Birgir Breki Brynjarsson fyrir þrotlausa þolinmæði og tillitssemi. 
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1 Inngangur 

Misnotkun vímuefna er talin vera heilbrigðis- og félagslegt vandamál (Kinney, 2006) sem 

þarfnast markvissra aðgerða svo draga megi úr líkamlegum, andlegum og félagslegum skaða. 

Á undanförnum misserum hefur athygli meira beinst að skaðlegum áhrifum 

vímuefnanotkunar á aðra en sjálfan neytandann, svo sem börn, fjölskyldur og samfélagið í 

heild (Rafn o.fl., 2013). Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eiga 

börn rétt á að alast upp innan fjölskyldu sinnar við ást, hamingju og skilning svo þau geti 

þroskast og dafnað (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Erfitt getur reynst fyrir 

foreldri að uppfylla slík skilyrði ef viðkomandi á við vímuefnavanda að stríða (Chaplin og 

Shina, 2013; Laslett, Ferris, Dietze og Room, 2012).  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að foreldrar sem glíma við vímuefnavanda eru líklegri til 

að lenda í basli með foreldrahlutverkið en þeir sem misnota ekki vímuefni. Jafnframt eru þeir 

líklegri til að þurfa aðstoð frá barnaverndarkerfinu og eiga börn sem tekin eru af heimili og 

sett í fóstur (Dunn o.fl., 2002; McGlade, Ware og Crawford, 2009). Á síðustu árum hafa 

rannsakendur bæði á Íslandi og erlendis komist að því að um þriðjungur allra tilkynninga sem 

teknar eru til könnunar í barnaverndarmálum orsakast af vímuefnaneyslu annars foreldris 

eða beggja (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2015; Hope, 2011; Laslett 

o.fl., 2012). Skoðað hefur verið umfang og einkenni þessa tiltekna hóps á meðan málið er til 

vinnslu hjá barnavernd. Þá hefur einnig verið skoðað hverjir tilkynna og hvaða úrræðum er 

beitt í slíkum málum, en niðurstöður í rannsókn Hildigunnar Ólafsdóttur og Kristnýjar 

Steingrímsdóttur (2015) sýndu að mikið inngrip, eins og fósturráðstafanir, er algengara í 

barnaverndarmálum, þar sem vímuefnavandi foreldra er til staðar, en í öðrum málum. 

Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að skoða nánar foreldra barna sem tilkynntir hafa 

verið til barnaverndar vegna vímuefnaneyslu á meðan barnaverndarmál er í vinnslu (Drífa 

Andrésardóttir 2013; Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2015). Afdrif og 

lífsgæði foreldra og barna virðist lítið hafa verið rannsakað eftir að máli þeirra lýkur hjá 

barnavernd eða velferð þeirra til lengri tíma.  

Með þessari rannsókn var markmiðið að skoða afdrif foreldra sem tilkynntir hafa verið til 

barnaverndaryfirvalda vegna vímuefnaneyslu. Tilgangurinn var að athuga núverandi stöðu 
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foreldra og barna þeirra og varð sá hópur fyrir valinu sem tilkynntur var til Barnaverndar 

Reykjavíkur árið 2010 vegna vímuefnaneyslu. Tilkynning til barnaverndar um vímuefnaneyslu 

foreldris tengist alltaf barni sem býr á heimili með foreldri eða foreldrum sem glíma við 

vímuefnavanda eða eru í vímuefnaneyslu. Jafnframt vísar það til vímuefnaneyslu móður á 

meðgöngu, þar sem neysla móður á meðgöngu getur haft skaðleg áhrif á hana, fóstur og 

nýbura. Í þessari rannsókn var staða þeirra foreldra og barna skoðuð, þar sem könnun 

barnaverndarmáls leiddi til frekari íhlutunar eftir ítarlega könnun. Beiting úrræða í málum 

þegar foreldrar eru tilkynntir til barnaverndar vegna vímuefnaneyslu var einnig skoðuð.  

1.1 Aðdragandi rannsóknar og hagnýtt gildi 

Upphaflega snérust hugmyndir rannsakanda um viðfangsefni meistaraverkefnis að börnum 

vegna áhuga á þjónustu er varðar börn. Í janúar 2016 kynnti fulltrúi frá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar þetta rannsóknarefni sem eitt af mörgum fyrir nemendur í meistaranámi 

til starfsréttinda í félagsráðgjöf. Rannsakanda þótti þetta spennandi verkefni þar sem 

niðurstöður gætu gefið vísbendingar um hvernig foreldrar og börn eru stödd eftir að hafa 

fengið þjónustu í barnaverndarkerfinu. Í framhaldi var haft samband við fulltrúa 

Velferðarsviðs og ákvörðun tekin um að þetta viðfangsefni yrði skoðað sem meistaraverkefni 

í samráði við Barnavernd Reykjavíkur.  

 Þær skipta án efa miklu máli fyrir velferð samfélagsins, ábyrga ákvarðanatöku og þróun 

samfélagsins sem við lifum í (Eiríkur Smári Sigurðsson, 2013). Á síðustu árum hefur farið fram 

ítarleg skoðun á tilkynningum til barnaverndaryfirvalda um vímuefnaneyslu foreldra. 

Skoðaður hefur verið fjöldi tilkynninga, einnig einkenni þessa hóps og úrræði sem 

barnavernd beitir við úrvinnslu þessara mála (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015). Þetta tiltekna rannsóknarefni, þ.e. afdrif foreldra sem tilkynntir hafa 

verið til barnaverndaryfirvalda vegna vímuefnavanda, hefur þó ekki mikið verið skoðað 

hérlendis og takmarkaðar upplýsingar til um aðstæður og lífsgæði foreldranna og barna 

þeirra. Það þykir því nauðsynlegt að skoða stöðu þeirra í dag svo meta megi árangurinn á 

úrræðum Barnaverndar Reykjavíkur. Þá er rannsóknin mikilvæg fyrir Barnavernd Reykjavíkur, 

þar sem gögnin koma þaðan og hægt er að kortleggja úrvinnslu þessara mála. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru jafnframt mikilvægar því þær geta stuðlað að úrbótum hjá börnum sem 

eiga foreldra sem glíma við vímuefnavanda, úrbótum innan barnaverndarkerfisins og öðrum 

bættum úrræðum sem viðkoma málefninu.  
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Með þessari rannsókn er einnig vonast til að umræður skapist og augu fagaðila sem og 

almennings opnist um foreldra sem glíma við vímuefnavanda og sömuleiðis börn þeirra. Með 

auknum upplýsingum um afleiðingar vímuefnaneyslu á börn getur rannsóknin jafnframt 

verið mikilvæg fyrir stefnumörkun í áfengis- og vímuefnamálum hér á landi. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða afdrif foreldra sem tilkynntir hafa verið til 

Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnaneyslu. Tilgangur rannsóknarinnar var einnig að 

skoða hvað íhlutun Barnavernd Reykjavíkur hefur gripið til við vinnslu mála, þar sem 

foreldrar hafa verið tilkynntir vegna vímuefnaneyslu, bæði fyrir foreldra og börn þeirra ásamt 

því að meta árangur. Þá var núverandi staða foreldra og barna skoðuð með tilliti til 

vímuefnavanda, lífsgæða og virkni. 

Til að ná markmiðum rannsóknarinnar var leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Hver er staða þessara foreldra hvað varðar vinnslu Barnaverndar Reykjavíkur og 

bata frá vímuefnavanda? 

2. Hver er staða þessara foreldra og barna með tilliti til lífsgæða og virkni?  

3. Hver er íhlutun Barnaverndar Reykjavíkur í mál tilkynntra foreldra vegna 

vímuefnavanda annars vegar og barna þeirra hins vegar? 

Í þessari rannsókn var stuðst við fjölda heimilda sem tengjast efninu, meðal annars íslenskar 

og erlendar rannsóknir, bækur, lög, skýrslur og ritrýndar fræðigreinar. Við gagnaöflun var 

spurningalisti lagður fyrir foreldra símleiðis og skoðuð var málaskrá Barnaverndar 

Reykjavíkur. Við úrvinnslu gagna var notuð tölfræðileg úrvinnsla í tölfræðiforritinu SPSS og 

niðurstöður settar fram með lýsandi tölfræði. 

1.3 Skilgreiningar og hugtök 

Rannsóknin hafði það að markmiði að skoða afdrif foreldra sem höfðu verið tilkynntir til 

barnaverndar vegna vímuefnaneyslu. Til að auðvelda skilning lesanda eru nokkur hugtök sem 

oft koma fyrir í verkefninu skilgreind í þessum kafla. 
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Samkvæmt íslenskri samheitaorðabók er hugtakið afdrif skilgreint sem örlög eða úrslit 

(Svavar Sigmundsson, 1985). Það má í raun segja að hugtakið sé mjög vítt og á við um margt 

sem tengist einstaklingnum. Í þessari rannsókn verður sérstaklega horft til almennra lífsgæða 

og virkni. Til eru ótal skilgreiningar á hugtakinu lífsgæði en samkvæmt World Health 

Organization [WHO] (2012) er það skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Lífsgæði eru skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu í samhengi við eigin menningu og 

verðmætamat, í tengslum við markmið, væntingar, lífskjör og hluttekt. Hugtakið er 

víðfeðmt og undir flóknum áhrifum af líkamlegri heilsu einstaklingsins, andlegu ástandi, 

sjálfstæði, félagstengslum og tengslum hans við umhverfisaðstæður.  

Í rannsókninni kemur hugtakið foreldrar oft fyrir en samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 

80/2002 eru foreldrar þeir sem fara með forsjá barns. Þegar fjallað verður um foreldra í 

þessari rannsókn mun sú skilgreining eiga við, þar sem foreldrar búa á sama heimili og 

barnið, en þurfa ekki að vera líffræðilegir foreldrar. Einnig á það við um líffræðilega foreldra 

sem búa ekki á sama heimili og barnið. 

Þá er fjallað um vímuefnaneyslu (e. substance use) og vímuefnaröskun (e. substance use 

disorder) í rannsókninni. Þegar fjallað er um vímuefnaneyslu á það við allt frá lítilli neyslu 

vímuefna og fáum vandamálum yfir í mikla neyslu og fíkn í vímuefni ásamt alvarlegri 

vandamálum sem fylgja neyslunni (American Psychiatric Association [APA], 2013). 

Samkvæmt greiningarkerfi WHO sem er International Classification of Diseases [ICD-10] og 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-5] sem gefið er út af bandaríska 

geðlæknafélaginu (e. American Psychiatric Association) er vímuefnaröskun skilgreind sem 

blanda af vitsmunalegum, hegðunarlegum og andlegum einkennum. Þrátt fyrir andleg, 

líkamleg og félagsleg vandamál tengd neyslu vímugjafa heldur einstaklingurinn áfram 

neyslunnni (APA, 2013; WHO, e.d.a). Í ritgerðinni verður fjallað um vímuefni sem 

skilgreiningu á áfengi og öðrum vímuefnum sem hafa hugbreytandi áhrif á einstaklinginn 

hvort sem um lyfseðilsskyld lyf eða ólögleg vímuefni er að ræða. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið byggir á sex meginköflum sem hér verður gert grein fyrir. Í fyrsta kafla er 

inngangur þar sem fjallað er um viðfangsefni rannsóknarinnar, markmið, skilgreiningar og 

hagnýtt gildi rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er litið yfir fræðilega þekkingu á viðfangsefninu, 

skilgreiningar, kenningar, almen lífskjör, áhrif vímuefnaneyslu foreldra á börn, ásamt 
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tengslum vímuefnaneyslu við óviðunanndi aðstæður barna. Einnig eru sögð skil barnavernd á 

Íslandi, ferli mála innan barnaverndar, úrræði og inngrip, bæði hér á landi og erlendis. Þriðji 

kafli fjallar um aðferðir og framkvæmd rannsóknarinnar. Þar er rannsókninni lýst, ásamt 

þeim rannsóknargögnum og aðferðum sem notast var við. Þá er einnig farið yfir úrvinnslu 

gagna, siðferðisleg álitamál og takmörkun rannsóknar. Í fjórða kafla eru niðurstöður settar 

fram og myndir og töflur notaðar til útskýringa. Fimmti kafli er umræðukafli þar sem fræðileg 

umfjöllun og helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar saman með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum. Í sjötta og síðasta kafla má finna lokaorð höfundar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Vímuefnanaröskun 

Í þessum kafla er fjallað um ofneyslu vímuefna og skilgreiningu á vímuefnaröskun. Fyrst 

verður stuttlega farið yfir hugtök tengd vímuefnaneyslu og vímuefnavanda. Þá er gert grein 

fyrir greiningarviðmiðum DSM-5 og ICD-10 á einkennum um vímuefnaröskun. Að lokum 

verður fjallað um hið sex þrepa batalíkan Gorski.  

2.1.1 Fíkn 

Þegar fjallað er um vímuefnaneyslu á það við allt frá lítilli neyslu á vímuefnum og fáum 

vandamáuml yfir í mikla neyslu og fíkn í vímuefni ásamt alvarlegri vandamálum sem fylgja 

neyslunni (APA, 2013).  

Vímuefnafíkn (e. substance dependance/addicted) vísar til þess þegar einstaklingur er 

orðinn líkamlega, andlega og félagslega háður vímuefnum. Hann sýnir fráhvörf (e. 

withdrawal) þegar hann hefur ekki notað efni í ákveðinn tíma eða forðast fráhvörf með því 

að nota vímuefni. Fráhvörf koma fram þegar vímuefni fara úr líkama og þau geta verið 

óþægileg og valdið mikilli vanlíðan. Eftir mikla neyslu myndar einstaklingur einnig þol (e. 

tolerance) gagnvart efni og þarf sífellt stærri skammt til að ná ákjósanlegum áhrifum. Huglæg 

þráhyggja (e. craving) gagnvart efninu verður yfirþyrmandi sem lýsir sér í sterkri löngun í 

vímuefni sem verður til þess að einstaklingur á erfitt með að hafa hugann við annað en 

næsta skammt (APA, 2013). Heimili, fjölskylda og börn geta verið vanrækt auk þess sem nám 

og vinna eru oft látin mæta afgangi. Þrátt fyrir líkamlegar og/eða andlegar afleiðingar, svo 

sem kvíða, þynglyndi og erfið samskipti við fjölskyldu og vini, heldur vímuefnaneysla áfram. 

Þá eru einnig auknar líkur á að sá sem notar vímuefni beitir maka, börn eða systkin ofbeldi 

(APA, 2013). 

Afneitun (e. denial) er áberandi og alræmdur eiginleiki fíknar (Pickard, 2016). Afneitun 

eða réttlæting er einn af varnarháttum sjálfsins (Gorski og Grinstead, 2000). Samkvæmt 

Freud eru varnarhættir ósjálfráð sálræn viðbrögð sem vernda sjálfið fyrir óþægilegum og 

óásættanlegum tilfinningum, hugsunum og reynslu. Afneitun gerir það að verkum að 

sársauki sem skapast hefur vegna vandamála hverfur tímabundið og viðkomandi telur sér trú 

um að vandinn sé leystur. Það getur verið jákvætt að hluta til en er mikill galli þegar afneitun 
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lokar fyrir viðurkenningu á vandamáli og þar með lausn þess (Gorski og Grinstead, 2000). 

Sumir fræðimenn halda því fram að afneitun gegni mikilvægu en ekki nægilega viðurkenndu 

hlutverki í fíkn (Pickard, 2016). Afneitun getur komið í veg fyrir að einstaklingur með 

vímuefnaröskun komi auga á vandamál tengd neyslu hans á vímuefnum og komi þar af 

leiðandi með réttlætingu til að losna undan ábyrgð vegna gjörða sinna (Gorski og Grinstead, 

2000; Pickard, 2016). 

Vímuefnaröskun telst til staðar þegar ákveðin einkenni, líkamlegir þættir eða 

hegðunarþættir, eiga sér stað eins og fráhvörf, þolmyndun og þráhyggja. Einnig eru 

megineinkenni vímuefnaröskunar stjórnlaus neysla og afneitun gagnvart afleiðingum 

stjórnleysisins. Einstaklingur getur greinst með misalvarlega vímuefnaröskun og er hún 

flokkuð í annað hvort milda hóflega eða alvarlega vímuefnaröskun. Í næsta kafla verður farið 

nánar í greiningarkerfi og greiningarviðmið sem fagfólk notast við þegar vímuefnaröskun er 

greind (APA, 2013).  

2.1.2 Alþjóðleg greiningarkerfi 

Greiningarkerfi eru sett fram til að hjálpa fagfólki að greina geðræn vandkvæði og sjúkdóma 

hjá einstaklingum (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012). Kerfin eru notuð víða um heim af fjölda 

fólks sem sinnir heilbrigðismálum sem og fólks af öðrum starfsstéttum (APA, 2013). Til að 

greina vímuefnaröskun hjá einstaklingum er aðalega stuðst við tvö greiningarkerfi. Annars 

vegar er um að ræða DSM 5 greiningarkerfið sem er stöðluð flokkun á geðröskunum og er 

gefið út af bandaríska geðlæknafélaginu (APA) og hins vegar ICD 10 greiningarkerfið sem 

gefið er út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og er alþjóðleg flokkun sjúkdóma og 

annarra heilbrigðisvandamála (APA, 2013; WHO, e.d.a).  

Árið 2013 var DSM greiningarkerfið uppfært í fimmtu útgáfu og breytingar gerðar á 

greiningarviðmiðum vímuefnaröskunar (APA, 2013). Með tilkomu DSM-5 skoðuðu 

sérfræðingar greiningarviðmiðin og komust að þeirri niðurstöðu að best væri að einfalda 

greiningarkerfið. Áður var gerður greinarmunur á hugtökunum misnotkun og að vera háður 

vímuefnum, en algent var að fólk ruglaði þessu saman. Sérfræðingar komust að því að 

einfaldara væri að greina einstaklinga með misalvarlega vímuefnaröskun og þannig væri 

jafnframt hægt að minnka líkurnar á að einhver lenti fyrir utan greiningarviðmiðin (Peer o.fl., 

2013). Nú hafa því báðar skilgreiningarnar verið sameinaðar undir vímuefnaröskun og má nú 

einnig finnna greiningarviðmið fyrir hvert og eitt vímuefni (APA, 2013). 
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Vímuefnaröskun er flokkuð í fjóra flokka, frá mildri röskun yfir í alvarlega, króníska og 

áráttukennda vímuefnanotkun. Alvarleiki vímuefnaröskunar fer eftir því hversu mörg skilyrði 

einstaklingur uppfyllir af viðmiðum greiningarkerfis DSM-5. Til að greinast með 

vímuefnaröskun þarf viðkomandi að uppfylla tvö eða fleiri skilyrði af samtals 11 á 12 mánaða 

samfelldu tímabili. Eftir því sem einstaklingur uppfyllir fleiri skilyrði, þeim mun alvarlegri er 

röskunin (APA, 2013). 

Fyrsta stig lýsir sér með skertri stjórn á neyslu (e. imaired control). Það má sjá á 

einkennum eins og sterkri löngun í efni og þeim mikla tíma sem eytt er í að nálgast efnið, 

neyta og jafna sig eftir notkun. Annað stig er félagslegur skaði (e. social impairment). Það 

lýsir sér með endurtekinni neyslu vímuefna þrátt fyrir vanrækslu á skyldum sínum, svo sem 

lélegri vinnuafköstum eða vanrækslu við barnauppeldi. Notkun vímuefna heldur áfram 

jafnvel þó félags- og samskiptavandamál hafi aukist verulega. Þriðja stigið er áhættusöm 

vímuefnaneysla (e. risk use). Lýsir hún sér með endurtekinni notkun vímuefna við hættulegar 

aðstæður, svo sem undir akstri. Fjórða stigið kallar á lyfjafræðilegar forsendur (e. 

pharmacological criteria). Þá fer einstaklingur í líkamleg fráhvörf vegna þolmyndunar eins og 

útskýrt hefur verið hér að framan (APA, 2013). 

ICD greiningarkerfið er greiningartæki á algengi sjúkdóma, greiningu þeirra og almennt 

heilsufarsástand. Í dag er stuðst við 10. útgáfu kerfisins en stefnt er að því að uppfæra kerfið 

í 11. útgáfu árið 2017 (WHO, e.d.b). Samkvæmt ICD-10 kerfinu er skaðleg notkun á 

vímuefnum mynstur sem veldur líkamlegum eða andlegum skaða. Vímuefnamisnotkun er 

samblanda af hegðunarlegum, vitsmunalegum og andlegum þáttumsem þróast eftir 

endurtekna vímuefnanotkun. Til að greinast með vímuefnaröskun samkvæmt ICD-10 þurfa 

ákveðin einkenni að hafa komið fram síðustu 12 mánuði og einstaklingur þarf að uppfylla að 

minnsta kosti þrjú af eftirfarandi greiningarviðmiðum:  

 Mikil löngun og þörf fyrir vímuefni.  

 Erfiðleikar við að stjórna neyslunni. Neyslan verður meiri, oftar og lengur en 

áætlað var.  

 Fráhvarfseinkenni.  
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 Aukið þol, þar sem einstaklingur þarf aukið magn til að finna fyrir sömu áhrifum og 

áður.  

  Aukinn tími fer í neyslu, í að nálgast efni og jafna sig. Þetta tekur tíma frá 

fjölskyldu og áhugamálum.  

 Augljós skaði andlega og líkamlega en neysla vímuefna heldur stöðugt áfram 

(WHO, e.d.c).  

2.1.3 Batalíkan Gorski 

Batalíkan Gorski byggir á þeirri hugmynd að vímuefnafíkn er fjölþættur, ólæknandi, 

stigversnandi sjúkdómur sem er upprunalega líkamlegur (Gorski og Miller, 1986). Líkanið 

byggir á rannsóknum og klínískri vinnu með einstaklingum sem glímt hafa við vímuefnavanda 

en Dr. Terence Gorski er vel þekktur fyrir störf sín á sviði vímuefnameðferðar. Gorski hefur 

lagt sérstaka áherslu á einstaklinga sem ítrekað hafa komið til meðferðar en ekki náð árangri. 

Hann komst að því að einkenni sem fylgja vímuefnafíkn geta verið félagsleg, sálræn og 

andleg einkenni (Gorski og Miller, 1986). Rannsóknir hafa gefið til kynna að flestir sem koma 

til meðferðar vegna misnotkunar á vímuefnum eiga við fjölþættan vanda að stríða sem er 

afleiðing neyslunnar. Algengt er að viðkomandi eigi í fjárhags-, húsnæðis- og hegðunarvanda 

en einnig tilfinningalegum og sálrænum erfiðleikum (Testa og Smith, 2009; Thompson, 

Roper, og Peveto, 2013). 

Til að aðstoða einstaklinga sem glíma við vímuefnafíkn telur Gorski mikilvægt að taka á 

öllum þessum þáttum í meðferð, ekki aðeins líkamlegum þáttum (Gorski og Miller, 1986). 

Rannsókn sem Tompson og félagar (2013) gerðu á foreldrum með vímuefnavanda, sýndi að 

þeir sem fengu alhliða þjónustu, veitta úr mörgum kerfum, náðu betri árangri en þeir sem 

fengu það ekki. Dæmi um slíka þjónustu var aðstoð við menntun, húsnæðisleit og 

foreldranámskeið (Tompson, o.fl, 2013). 

Í meðferð lærir einstaklingur aðferðir til að takast á við líf án vímuefna en enginn nær þar 

fullum bata. Bati er þróun sem felur í sér að læra að lifa með sjúkdómnum en algjört bindindi 

er skilyrði til að ná bata (Gorski og Miller, 1986). Í nýlegri rannsókn þar sem skoðuð voru 

meðferðarúrræði fyrir foreldra með vímuefnaröskun kemur fram að langtíma inniliggjandi 

vímuefnameðferð býður upp á tækifæri sem önnur úrræði gera ekki. Niðurstöður sýna að í 

mörgum úrræðum ersjónum beint að því að fræða einstaklinginn en með inniliggjandi 
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meðferð gefst tækifæri á að kenna aðferðir til að takast á við nýtt líf í vernduðu umhverfi 

sem gefur kost á stöðugu eftirliti, þjálfun og stuðningi fyrst um sinn. Einnig er líklegra að 

vítahringur fíknar í vímuefni verði rofinn þegar einstaklingur er í vernduðu umhverfi í lengri 

tíma. Árangur sem einstaklingar ná í inniliggjandi meðferð er talinn hafa fjölþætt áhrif, þar 

sem börn og aðrir fjölskyldumeðlimir njóta einnig ávaxtanna (Zweben o.fl., 2015). Til að auka 

líkurnar á góðu lífi án neyslu vímuefna og viðhalda þeim árangri sem fenginn er í meðferð er 

mikilvægt að vera virkur í AA-samtökunum og stunda 12 sporakerfi samtakanna (Gorski og 

Miller, 1986). 

Gorski lýsir bata frá vímuefnafíkn í sex þrepa ferli: 

1. Viðurkenning: Þar sem afneitun minnkar og einstaklingur viðurkennir 

vímuefnavanda. 

2. Lágmarksjafnvægi náð: Í þessu þrepi fer einstaklingur í gegnum síðhvörf en þau 

geta varað í allt að tvö ár.  

3. Frumbati: Á þessu þrepi sættir einstaklingur sig við sjúkdóminn. Hann lærir að 

takast á við daglegt líf án vímuefna, eftir að hafa dvalið á stofnun á fyrsta og öðru 

þrepi.  

4.  Jafnvægi á lífsvenjum: Hér verða breytingar á lífsvenjum, svo sem öryggi í 

fjármálum, félagsleg staða verður betri og heilbrigðari samskipti verða við 

fjölskyldu og vini. Einstaklingur er á þessu þrepi þegar hann hefur verið laus við 

vímuefni í um fjóra til níu mánuði.  

5.  Síðbati: Þá á sér stað mikill persónuþroski og einstaklingur býr yfir meiri 

sjálfsstjórn og sjálfsgagnrýni. Lífið hefur meiri tilgang og verður innihaldsríkara. 

Samskipti við fjölskyldu og vini halda áfram að batna.  

6. Vöxtur: Á þessu stigi er einstaklingur fær um að takast á við lífið og þau vandamál 

sem það ber í skauti sér án þess að þurfa leita í fyrra horf (Gorski og Miller, 1986).  

2.1.4 AA-samtökin 

AA-samtökin (e. Alcoholics Anonimous) er sjálfshjálparhópur sem stofnaður var í 

Bandaríkjunum árið 1935, með það að markmiði að hjálpa einstaklingum að lifi heilbrigðu lífi 
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án vímuefna (AA-útgáfan, 2011). Samkvæmt Horsfall, Cleary, Hunt og Walter (2009) geta 

sjálfshjálpahópar veitt mikilvægan félagslegan stuðning frá öðrum með svipaða reynslu og 

skilja hvað einstaklingur gengur í gegnum. Þrátt fyrir að þáttaka í sjálfshjálparhópum eins og 

AA-samtökunum teljist ekki forlmeg meðferð þá getur hún komið sér vel í framhaldi af 

meðferð (Prof, Babor og Rehm, 2005). 

Í dag eru haldnir um 300 AA-fundir á Íslandi, þar sem einstaklingar koma saman og deila 

reynslu sinni og vonum (AA samtökin, e.d.a). Hugmyndafræði samtakana birtist í 

reynslusporunum tólf, sem er andlegur vegvísir í átt að betra lífi án vímuefna. Sporin eru ferli 

sem unnið er frá fyrsta spori og síðan hvert á fætur öðru. Fyrstu þrjú sporin fjalla um Guð 

eða trú á æðri mátt eins og hver og einn skilur hann, en sporin tala um að trú á Guð eða æðri 

mátt, sem mikilvægan þátt í skefi til betra lífs eftir að einstaklingur hefur viðurkennt vanmátt 

sinn gagnvart vímuefnum. Seinni sporin fjalla um siðrænan uppbyggingar boðskap, en 

hugtök eins og fyrirgefning, kærleikur og sátt spila þar stórt hlutverk (AA-bókin, 2008; Einar 

Eyjólfsson, 2007).  

Innan AA-samtakana eru ekki stundaðar rannsóknir af neinu tagi en hundruð þúsundir 

einstaklinga með vímuefnaröskun hafa greint frá því að hafa öðlast bata eftir leiðum AA-

samtakana (AA samtökin, e.d.b). Aftur á móti hafa rannsóknir veri gerðar á þáttöku í AA-

samtökunum í tengslum við edrútíma og bata (Gabhainn, 2003; Marc, 2008 ; Gossip, Stewart 

og Marsden, 2007). Samkvæmt Gabhainn (2003) má sjá tengsl milli þáttöku í AA 

samtökunum og bata þegar virkni hefur verið góð, þar eða reglulega mæting á fundi,  

einstaklingur hefur unnið tólf spora vinnu og ef um langvarandi þáttöku er að ræða. 

Langtíma rannsókn sem gerð var á stórum hópi fólks sem hafði farið í meðferð, sýndi  

betri félagslega virkni og meiri frelsi í kringum vímuefni eftir því hveru lagan tíma 

þáttakendur höfðu verið í AA-samtökunum (Marc, 2008). Í rannsókn sem skoðaði áhrif AA-

fundasóknar á edrútíma, sýndu niðurstöður að fundarsókn spáir fyrir um bata. Í 

rannsókninnu var 142 þáttakendum fylgt eftir í 4-5 ár, þar sem mælingar fóru fram fjórum 

sinnum á tímabilinu. Það kom í ljós að aðeins 20-25% þáttakenda stundaði fundi þegar 

mælingar voru gerðar en sömuleiðs sýndu niðurstöður að þeir sem stunduðu fundi eftir 

meðferð voru líklegri til að hafa ekki notað vímuefni á þessum tímapunktum. Þáttakendur 

sem fóru oftar en einu sinni í viku á fundi  voru einnig líklegri til að vera án vímuefna heldur 

en þeir sem fóru aldrei eða sjaldnar en einu sinni í viku (Gossip, o.fl., 2007). 
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2.2 Kenningar  

Fjölbreyttur starfsvettvangur félagsráðgjafar gefur félagsráðgjöfum kleift að vinna út frá 

hinum ýmsu kenningum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Í störfum félagsráðgjafa er heildarsýn alltaf 

höfð í forgrunni þar sem tekið er mið af einstaklingum í aðstæðum sínum (Darnell, 2013).  

Í þessum kafla verður fjallað um tvær af þeim ótal kenningum sem félagsráðgjafar vinna 

mikið út frá en það eru tengslakenningar og fjölskyldukerfiskenning. Einnig verður stuttlega 

gert grein fyrir fjölskyldusjúkdómalíkaninu. 

2.2.1 Tengslakenningar 

Kenningar um tengsl byggja á því hvernig einstaklingur þróar tilfinningalegt samband við 

umönnunaraðila í æsku og hvernig hann tengist öðrum í gegnum lífsleiðina (Sadock og 

Sadock, 2011). Margir fræðimenn hafa komið fram með kenningar um tengsl en uppruna 

tengslakenninga má rekja til fræðimannsins John Bolwby sem oft var kallaður faðir 

tengslakenninga. Samstarfskona Bolwby, Mary Ainsworth vann einnig mikið með tengsl 

einstaklinga og útfærði kenningar hans nánar (O‘Gorman, 2012). 

Samkvæmt tengslakenningum geta gæði tengsla haft áhrif á samskipti, hegðun, þroska 

persónuleika og geðheilsu einstaklings í framtíðinni (Berk, 2012; Valliant 1996). Í 

frumbernsku hefur barn tækifæri á að tengjast umönnunaraðila sínum sérstökum 

tilfinningatengslum og hefur hugtakið tengslamyndun (e. bonding) verið notað til að lýsa 

þeim tengslum sem umönnunaraðili hefur gagnvart barni sínu (Sadock, Sadock og Ruiz, 

2014). Að finna fyrir öryggi og trausti er börnum afar mikilvægt svo þau geti lært að tengjast 

öðru fólki og átt heilbrigð sambönd síðar á lífsleiðinni (Mallon, 2011; Valliant, 1996). Góð 

tengsl eiga sér stað þegar náið samband verður til milli barns og umönnunaraðila. Ungabörn 

byrja að gefa merki til að tengjast móður strax við fæðingu og ef barni er sinnt með ást og 

umhyggju myndast sterk tilfinningaleg geðtengsl með tímanum. Ef þessi góðu tengsl 

myndast ekki af einhverjum ástæðum, þá leiðir það aftur á móti til þess að meiri líkur eru á 

að barn eigi í erfiðleikum með að tengjast öðrum síðar á ævinni, svo sem fjölskyldu, vinum 

eða maka (Beckett og Taylor, 2010; Berk, 2012). Tengslahegðun byggir á því að barn viti að 

öryggi er til staðar þegar það þarf að treysta á það. Börn sem alast upp í algeru öryggisleysi 

og þörfum þeirra er endurtekið ekki mætt, verða fyrir tilfinningalegri vanrækslu samkvæmt 

tengslakenningum (Beckett og Taylor, 2010).  
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Á sjötta áratug síðustu aldar setti Bolwby fram kenningar um tengsl (Mallon, 2011). Hann 

hélt því fram að það væri grunnþörf einstaklingsins að mynda tilfinningatengsl við 

umönnunaraðila, sem oftast væri móðir. Jafnframt taldi hann það skipta máli að skilja 

umhverfi barns til að skilja barnið sjálft (Nichols, 2013). Samkvæmt Bolwby hefur 

einstaklingurinn þörf fyrir náin tilfinningatengsl og eru þau mjög mikilvæg fyrir tilfinningalega 

og vitsmunalega þróun barns. Ef náin tengsl við umönnunaraðila myndast ekki í æsku getur 

barn átt erfitt með að dafna og finna til samkenndar með öðrum (Mallon, 2011). 

Upp úr 1970 rannsakaði Mary Ainsworth mismunandi tengsl mæðra við börn sín og 

þróaði tengslakenningu Bolwby enn frekar. Hún komst að því að samskipti milli móður og 

barns hefðu áhrif á hegðun barns á meðan tengslamyndun stæði og framtíð þess. Í þekktustu 

rannsókn hennar var tengslamyndun flokkuð í þrjá flokka. Í fyrsta lagi má nefna örugg tengsl 

(e. secure attachment), þar sem tengsl gefa til kynna að barn hafi fengið viðunandi uppeldi 

meirihluta ævinnar og í öðru lagi óörugg tengsl/að forðast (e. aviodant attachment), þar sem 

foreldrar barna hafa ekki getu til þess að sinna þörfum barna sinna og sýna ekki viðeigandi 

svörun en börn í slíkum tenslum halda oft fast í foreldra sína og eru pirruð og kvíðin. Í þriðja 

lagi eru óörugg tengsl/tvíbent (e. ambivalent attachment), sem geta hafa átt sér stað þegar 

börn sýna ruglandi hegðun og mikið óöryggi en slík tengsl benda til að foreldrar þessara 

barna hafi sinnt þeim illa og vanrækt þau (O‘Gorman, 2012; Page, 2011; Sadock, o.fl., 2014).  

Vímuefnavandi foreldra getur haft neikvæð áhrif á samband barns og foreldris. Til dæmis 

eru börn líklegri til að upplifa strangt uppeldi eða vera vanrækt af foreldri, en slík áhætta 

getur leitt til óöruggra tengsla (Manly, Oshri, Lynch, Herzog og Wortel, 2012). Út frá 

niðurstöðum Ainsworth má álykta að þegar börn eru ekki með örugg tengsl við foreldra sína, 

þá þurfi að aðstoða foreldra til að ná slíkum tengsum með meðferð eða ráðgjöf (Page, 2011). 

Auk þess geta tengslakenningar verið mikilvægar þegar leitast er eftir að skilja aðstæður 

barns sem alist hefur upp á heimili þar sem vímuefnaneysla foreldra hefur átt sér stað staðar 

(Page, 2011; Sadock, o.fl., 2011). 

Í dag telja fræðimenn almennt að tengslakenningar veiti mikilvægan skilning í félags- og 

tilfinningaþroska barna. Kenningar Bolwby eru samt sem áður ekki hafnar yfir gagrýni en 

með auknum rannsóknum hafa kenningar hans öðlast meiri virðingu. Gagngrýni hefur 

einkum beinst að mikilli áherslu Bolwby á hlutverk móður og hvernig hann dró úr mikilvægi 

annarra umönnunaraðila í lífi barns (Ludolph og Dale, 2012, Slater, 2007;). Hann hefur verið 
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sagður gera of mikið úr aðskilnaði móður og barns og skilgreindi aðskilnaðartímann ekki 

nógu vel. Í kjölfarið skildu sumir kenninguna þannig að móðir ætti ekki að yfirgefa barnið sitt 

hluta úr degi, til dæmis til að sækja vinnu (Bowlby, 2004; Ludolph og Dale, 2012). 

2.2.2 Fjölskyldukerfiskenningin 

Á sjöunda áratug síðustu aldar þróaði geðlæknirinn Murry Bowen fjölskyldukerfiskenninguna 

út frá kerfiskenningu (Bowen, 1978; Kerr og Bowen, 1988; O‘Gorman, 2012). Kenningin 

byggir á þeirri hugmynd að þegar breyting verður innan fjölskyldunnar, til að mynda hjá 

einum meðlim fjölskyldunnar, þá verður breyting hjá öllum öðrum innan fjölskyldunnar í 

kjölfarið. Allir í fjölskyldunni eru því stöðugt að skoða stöðuna til að aðlagast og viðhalda 

jafnvægi (Murray, 2006; Nichols, 2013). Ef litið er til vímuefnavanda hjá einum 

fjölskyldumeðlim má gera ráð fyrir að það hafi áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar og 

fjölskyldumynstur (O‘Gorman, 2012).  

Bowen lagði áherslu á upprunafjölskyldu og sagði einstaklinginn afurð félagsnets. Hann 

taldi áhrif fjölskyldunnar og tengsl við hana fylgja einstaklingnum (O‘Gorman, 2012). Óútkljáð 

málefni hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn tengist öðrum nánum böndum og séu 

einhver neikvæð mynstur í hans upprunafjölskyldu er tilhneiging til að endurtaka þau, til að 

mynda vímuefnaneysla (Nichols, 2013). Algengt er að fjölskylda einstaklings svipi til þeirrar 

sem hann ólst upp í (O‘Gorman, 2012; Nichols, 2013). 

Bowen hélt því fram að sambönd væru knúin áfram af tveimur mótvægiskenndum 

lífsöflum, annars vegar einstaklingseðli (e. induviduality) og hins vegar samheldni (e. 

togetherness). Með þessum hugtökum er átt við hvernig einstaklingi tekst að ná jafnvægi 

milli þessara lífsafla, svo sem hversu mikil nánd og frelsi er í sambandinu. Því meira jafnvægi 

sem er á milli þeirra því betri stjórn nær einstaklingur á tilfinningum sínum (Bowen, 1978; 

Kerr og Bowen, 1988). 

Fjölskyldukerfiskenningin byggir á því að fjölskylda mótar samspil einstaklingseðlis og 

samheldis með tengdum hugtökum (MacKay, 2012). Lykilhugtak Bowens kallaði hann 

aðgreiningu sjálfsins (e. differation of self). Hugtakið á við um innra eðli einstaklings og getu 

hans til að hugsa sjálfstætt og bregðast við á viðeigandi hátt undir álagi. Einstaklingur sem er 

ósjálfstæður og bregst illa við álagi er talinn vera með lága aðgreiningu. Á meðan þeir sem 

eru sjálfstæðir og hafa meira þol fyrir tilfinningalegu álagi eru með háa aðgreiningu (Bowen, 

1974; Kerr og Bowen, 1988). Annað hugtak kallaði hann tilfinningalega þríhyrninga (e. 
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emotional triangles). Þríhyrningsmyndun á sér stað þegar spenna milli tveggja aðila myndast 

og annar þeirra leitar eftir aðstoð þriðja aðila til að leysa úr ágreiningnum (Kerr og bowen, 

1988; Perrin, Ehrenberg og Hunter, 2013). Þriðja hugtakið, tilfinningaleg lokun (e. emotional 

cutoff), á sér stað þegar einstaklingur reynir að stjórna kvíða sínum í samböndum með því að 

enda þau. Bowen trúði með fjórða hugtakinu, félagstilfinningalegu ferli (e. societal 

emotional process), að fjölskyldur væru undir áhrifum félagslegra og tilfinningalegra ferla í 

lífnu. Fólk með lága aðgreiningu væri líklegra til að taka þátt í því sem væri að gerast í 

samfélaginu, svo sem fordómum, á meðan fólk með háa aðgreiningu ætti auðveldara með að 

takast á við fordóma í samfélaginu í stað þess að samþykkja þá, því það stjórnaðist ekki af 

umhverfi sínu. Fimmta hugtakið er kynslóðatilfærsla (e. mulitgenerational emotional 

processes) þar sem tilfinningaleg öfl ganga í gegnum árin, kynslóð eftir kynslóð (Nichols, 

2013). Samkvæmt þessu getur misnotkun á vímuefnum færst frá einni kynslóð yfir á þá 

næstu. Síðasta hugtakið er systkinaröð (e. sibling position), en Bowen taldi að börn þróuðu 

með sér persónueinkenni eftir því hvar þau væru stödd í systkinaröðinni (Kerr og Bowen 

1988; Nichols, 2013). 

Ákjósanleg tilfinningaþróun einstaklinga er talin eiga sér stað þegar fjölskyldumeðlimir 

eru haldnir litlum kvíða, eru í góðum samskiptum við aðra innan fjölskyldunnar og með háa 

aðgreiningu (Nichols, 2013). Samkvæmt Bowen á misnotkun á vímuefnum sér stað einkum 

þegar mikill kvíði er innan fjölskyldunnar en í stað þess að losa um hann eins og markmiðið er 

með vímuefnaneyslu þá eykst kvíðinn innan fjölskyldunnar og getur myndað vítahring 

(Bowen 1974). 

Femínískir fræðimenn hafa gagrýnt fjölskyldukerfiskenninguna. Gagnrýnin hefur aðallega 

beinst að hugmyndum um völd innan fjölskyldunnar og sérstaklega í tengslum við ofbeldi 

innan fjölskyldna. Kenningin gerir ráð fyrir að hver og einn hafi jafn mikið vald og beri jafn 

mikla ábyrgð og með því sé hún óbeint að gefa í skyn að ofbeldishegðun gerandans sé sök 

þolandans (Murray, 2006). 

2.2.3 Fjölskyldusjúkdómalíkan 

Fjölskyldusjúkdómalíkanið lítur svo á að vímuefnaröskun sé fjölskyldusjúkdómur. Þegar einn 

fjölskyldumeðlimur misnotar vímuefni hefur það áhrif á alla innan fjölskyldunnar. Sá sem 

misnotar vímuefni er stöðugt upptekinn af neyslunni á meðan aðrir meðlimir fjölskyldunnar 

eru með stöðugar áhyggjur af þeim sem misnotar vímuefni (Dogen og Shea, 2000). 
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Líkanið gerir ráð fyrir að hver einstaklingur taki sér hlutverk innan fjölskyldunnar. Erfið og 

óútreiknanleg hegðun þess sem glímir við vímuefnaröskun verður til þess meðlimir 

fjölskyldunnar gleyma að hugsa um eigin þarfir og veikjast af meðvirkni (Manelli, 2013). 

Algengt er að áhrif vímuefnaneyslu einstaklings á aðra fjölskyldumeðlimi leiði til þess að þeir 

eru með lítið sjálfsálit, eiga erfitt með náin sambönd, setja þarfir annarra framar sínum eigin 

og eru uppteknir af þeim einstaklingi sem er í vímuefnaneyslunni. Jafnframt er algengt að 

aðstandendur finni fyrir kvíða, depurð, skömm og sektarkennd (Dogen og Shea, 2000).  

2.3 Lífskjör og lífsgæði 

Í þessum kafla verður fjallað um ólíkar skilgreiningar á lífskjörum og lífsgæðum. Í fyrri 

kaflanum er greint frá því hvað hefur áhrif á lífskjör almennt og í seinni kaflanum hvað átt er 

við með hugtakinu lífsgæði. 

2.3.1 Þættir sem hafa áhrif á lífskjör 

Mörður Árnason (2007) skilgreinir hugtakið lífskjör í íslenskri orðabók sem „kjör eða 

aðstæður fólks til að fullnægja nauðþurftum sínum og kröfum til lífsins“. Samkvæmt Human 

Development Index (HDI), lífskjaramælingu Sameinuðu þjóðanna, búa Íslendingar almennt 

við góð lífskjör og eru meðal þeirra þjóða sem búa við hvað bestu lífskjör í heiminum. HDI 

listinn byggir á upplýsingum um ævilengd, læsi fullorðinna, skólagöngu og tekjur, en Ísland er 

í 16. sæti á listanum og nágrannaþjóðir okkar Noregur, Dannmörk og Svíþjóð eru í 1., 4. og 

14. sæti (Human development, 2015). 

Hvað teljast góð og eftirsóknarverð lífskjör er oft á tíðum breytilegt milli menningarhópa, 

svæða og jafnvel persónubundið. Vandasamt er að leggja mat á þætti á borð við náttúru, 

menningu, listir og hreint loft, en það er ljóst að án frítíma og efnahagslegra forsenda er 

erfitt að byggja upp og njóta góðra lífskjara. Þrátt fyrir að efnahagslegur mælikvarði er ekki 

alltaf forsenda góðra lífskjara þá getur hann gefið góða mynd, þar sem fylgni hans og þátta 

eins og menntunarstigs, langlífis og góðrar heilsu er oft mikil (Alþýðusamband Íslands, 2013). 

Þrátt fyrir að Íslendingar eru taldir vera ein af ríkustu þjóðum heims þegar þjóðartekjur á 

hvern einstakling eru mældar, er hópur fólks sem á í meiri hættu en aðrir að verða fyrir 

fátækt vegna vankanta velferðarkerfisins (Harpa Njálsdóttir, 2003). Skýrsla, sem Hagstofa 

Íslands (2016) vann nýlega að frumkvæði velferðarvaktarinnar, varpaði ljósi áhvaða íbúar 

landsins búa við sárafátækt. Sárafátækt var skilgreind sem mæling á hópi sem býr við 
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verulegan skort á efnislegum gæðum en notast var við tvær aðferðir til að varpa ljósi á þætti 

sem tengjast sárafátækt, annars vegar mat á smáum hópum (e. small area estimation) og 

hins vegar aðhvarfsgreiningartré (e. regression trees). Í skýrslunni kemur fram að þættir sem 

spá fyrir um sárafátækt eru breytilegir milli ára. Þá benda niðurstöður greiningarinnar til þess 

að heilsufar og staða á húsnæðismarkaði hafi meira forspárgildi um sárafátækt en aðrar 

breytur. Þá sýndu leigjendur frekar merki um sárafátækt en fólk í eigin húsnæði og frekar 

eða mjög slæm heilsa var líklegri til að tengjast sárafátækt. Auk þess sýndu niðurstöður að 

algengt væri að heimilisgerð hefði áhrif á. Þá voru einmenningar og einstæðir foreldrar með 

börn líklegri til að lenda í sárafátækt. Þetta bendir til þess að mikilvægt er að hafa í huga 

hvernig slæm heilsa og það að vera einstætt foreldri með heimili, getur gefið fólki lítið 

svigrúm á húsnæðismarkaði vegna lágra ráðstöfunartekna.  

Í skýrslu OECD kemur fram að þriðjungur þeirra sem eru á íslenskum vinnumarkaði hafa 

ekki lokið námi á framhaldsskólastigi. Hlutfall þeira sem ljúka framhaldsskóla á réttum tíma 

hér á landi er það lægsta innan OECD ríkjanna þar sem Íslendingar virðast mun lengur að 

ljúka námi úr framhaldsskóla. Aftur á móti er hlutfall þeirra sem stunda menntun á 

háskólastigi á Íslandi hátt (OECD, 2014). Rannsóknir sýna að ungmenni sem klára ekki 

menntun á framhaldsskólastigi eru að mörgu leyti verr stödd nú en áður fyrr vegna aukinnar 

áherslu á menntun (Doss og Lawrence Soosai, 2015; Rumberger og Thomas, 2000). Þau eru 

til að mynda líklegri til að fá lá laun, verða atvinnulaus og glíma við hegðunarerfiðleika 

(Rumberger og Thomas, 2000).  

Menntun er talin vera ein af undirstöðum lífskjara og gefur einstaklingnum tækifæri á að 

eflast, þroskast, vera virkur samfélagsþegn og brjótast úr fátækt (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.; Sigrún Harðardóttir, Halldór S. Guðmundsson og Sigrún Júlíusdóttir 2012). Árið 

2011 framkvæmdu Salinas-Jiménez, Joaquín og Salina Jiméne (2001) rannsókn þar sem þau 

könnuðu áhrif menntunar á lífskjör. Markmið þeirra var að skoða hvort menntun hefði bein 

áhrif á lífskjör óháð tekjum og stöðu einstaklinga í samfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að menntun hafi bein áhrif á betri lífskjör. 

Í Lífskjör og réttlæti, grein eftir Ólaf Pál Jónsson (2012), er fjallað um hvernig mat á 

lífskjörum einstaklings byggist á upplýsingum um tiltekna þætti í lífi hans og samanburði á 

ólíkum þáttum. Þegar meta á hvort líf einstaklings er gott, getur það annars vegar byggst á 

huglægu eigin mati hans á fullnægju og ánægju og hins vegar hlutlægum kringumstæðum 
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eða jafnvel hvoru tveggja. Ólafur Páll bendir aftur á móti á að tekjur eru ekki afleiddur 

mælikvarði á lífskjör, þó lífið snúist ekki um peninga. Hann telur þó vert að hafa í huga að 

fólk getur haft tiltölulega háar tekjur en búið við félagslegt ranglæti af ýmsu tagi, svo sem 

búið við skerta möguleika á að taka þátt í lífi samfélagsins vegna fötlunar eða fordóma. Þá 

fjallar hann jafnframt um að upplýsingar um efnahagslega stöðu einstaklings, mat á eigin 

stöðu og stöðu einstaklings í samfélaginu er ekki það eina sem skiptir máli heldur einnig 

almennar upplýsingar um grunnstofnanir og virkni samfélagsins. 

2.3.2 Lífsgæði  

Eitt af meginmarkmiðum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) er að bæta lífsgæði (WHO, 

2012). Samkvæmt skilgreiningu WHO (2012) á hugtakið lífsgæði sér mörg sjónarhorn og er 

metið út frá áhrifum líkamlegrar heilsu, andlegu ástandi, sjálfstæði, tengslum og félagsstöðu 

einstaklings í umhverfi sínu. Lífsgæði eru einnig metin út frá því hvernig einstaklingur skynjar 

stöðu sína í lífinu í samhengi við menningu og verðmætamat og í tengslum við væntingar, 

markmið og lífskjör.  

Lífsgæðahugtakið má rekja aftur til heimspekingsins Aristóteles, sem velti því fyrir sér 

hvað það þýddi að vera hamingjusamur og hvort það væri það sama og eiga gott líf. Seinna 

svaraði hann því að um gott líf væri að ræða þegar einstaklingur er skynsamur, virkur og 

þekkir sjálfan sig en hamingja væri misjöfn eftir tímum. Til að mæla lífsgæði innan ólíkra 

fræðigreina er notast við mismunandi breytur. Í sálfræði eru lífsgæði metin eftir huglægum 

þáttum, svo sem gleði, hamingju og nægjusemi en í félagsfræði eru þau aftur á móti skoðuð 

út frá velferð, þ.e.a.s. afkomu, lífskjörum, félagslegum aðstæðum og umhverfi einstaklings 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009).  

Mikið er vitnað í hugtakið lífsgæði, bæði í rannsóknum og daglegu tali, en greina má á 

milli almennra lífsgæða og heilsutengdra lífsgæða. Almenn lífsgæði ná yfir helstu grunnþarfir 

eins og næringu, húsnæði og tekjur, og jafnframt huglæga þætti svo sem vellíðan og 

hamingju. Til heilsutengdra lífsgæða teljast atriði sem tengjast heilsunni sjálfri, takmörkunum 

og persónulegri upplifun og mati á aðstæðum miðað við heilsufar. Ýmsir ytri þættir, meðal 

annars heilsa, geta verið grunnur vellíðanar en er ekki alltaf forsenda góðra lífsgæða 

(Kolbrún o.fl., 2009).  

Maeyer, Vanderplasschen og Broekaert (2009) gerðu rannsókn þar sem þeir skoðuðu 

hvað einstaklingar með vímuefnaröskun teldu vera góð lífsgæði. Á þriggja mánaða tímabili 
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voru tekin níu rýnihópaviðtöl við einstaklinga í mismunandi meðferðarúrræðum. Alls voru 67 

þátttakendur, þar af 53 menn og 14 konur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu fram átta 

þemu sem voru eftirfarandi: Persónuleg sambönd, félagsleg aðlögun, persónulegur þroski, 

sjálfsákvarðanir, réttindi, andleg heilsa, efnisleg gæði og líkamleg heilsa. Nánast allir 

þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að eiga von og vera með jákvætt viðhorf til lífsins. 

Best væri að setja sér markmið í lífinu, bæði skamm- og langtíma, til að hafa eitthvað að lifa 

fyrir. Margir bentu einnig á að húsnæði, matur, ferðamáti og tekjur skipti miklu máli. Þá kom 

í ljós að flestir þátttakendur voru sammála um að andleg heilsa skipti gríðarlega miklu máli 

og nefndu margir innri frið sem lykilþátt. Sumir bentu á að það að vera í vinnu, sambandi eða 

eiga áhugamál tryggði ekki að viðkomandi væri hamingjusamur, heldur þyrfti hann einnig að 

geta átt tíma með sjálfum sér. Það sem kom Maeyer og félögum mest á óvart var hversu lítil 

áhersla var lögð á líkamlega heilsu af hálfu allra sem tóku þátt. Það þýðir samt sem áður ekki 

að líkamleg heilsa sé þeim ekki mikilvæg, en aftur á móti bendir það til þess að aðrir þættir 

eru þeim mikilvægari. 

Samkvæmt Picci, Oliva, Zuffranieri, Vizzuso, Ostacoli, Sodano og Furlan (2014) búa 

einstaklingar með vímuefnaröskun við verri lífsgæði en þjóðarheildin, þegar þeir koma í 

vímuefnameðferð. Picci og félagar könnuðu lífsgæði einstaklinga með vímuefnaröskun bæði 

sex og tólf mánuðum eftir útskrift úr vímuefnameðferð. Þá skoðuðu þeir einnig hvort 

lífsgæði væru forspárgildi fyrir fall á vímuefnabindindum eða alvarleika vímuefnaröskunar. 

Spurningar sem þeir notuðu mældu líkamlega og andlega heilsu, félagstengsl og 

umhverfisþætti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir einstaklingar sem voru án 

vímuefna bæði sex og tólf mánuðum eftir útskrift mældust með mun hærri lífsgæði en áður. 

Að halda sig frá áfengi jók lífsgæði einstaklings langmest hvaðvarðar félagsleg tengsl, 

líkamlega heilsu en andleg heilsa jókst ekki eins mikið og hinir þættirnir. Aftur á móti, þeir 

sem féllu eftir meðferð sýndu ekki aukin lífsgæði. Þegar skoðaður var munur á lífsgæðum 

þátttakenda sem héldu sig frá vímuefnum allt árið kom í ljós að lífsgæðin jukust töluvert 

mikið fyrstu sex mánuðina en mældust svo svipuð í tólf mánaða mælingunni og þau höfðu 

verið í sex mánaða mælingunni. Einnig sýndu niðurstöður að lífsgæðamælingar sem mæla 

þessa þætti eru hvorki forspárgildi um fall á vímuefnabindindum, né sýna þær alvarleika 

vímuefnaröskunar. 
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2.4 Vímuefnananeysla foreldra 

Í þessum kafla verður fjallað um áhrif vímuefnaneyslu foreldra á börn þeirra. Kaflanum er 

skipt upp í tvo undirkafla. Í fyrri kaflanum er stiklað á rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

vímuefnaneyslu mæðra á meðgöngu og áhrif þess á fóstur og nýbura. Seinni kaflinn fjallar 

um skamm- og langtímaáhrif vímuefnaneyslu foreldra á börn þeirra. 

2.4.1  Skaðleg áhrif vímuefnaneyslu á meðgöngu 

Síðan á 8. áratug síðustu aldar hafa vísindamenn aukið rannsóknir á vímuefnaneyslu kvenna 

á meðgöngu. Hafa rannsóknir sýnt að vímuefnaneysla á meðgöngu eykur líkurnar á skaðlegri 

heilsu fyrir bæði móður, fóstur og nýbura (Dodich, 2015; Goettler og Tschudin, 2014). Komið 

hefur í ljós að afleiðingar af vímuefnaneyslu móður á meðgöngu geta bæði verið 

skammvinnar og til langtíma og hafa heilbrigðisstarfsmenn lagt mikla áherslu á að leita eftir 

vímuefnaneyslu kvenna snemma á meðgöngu til að íhlutast í málinu sem fyrst ef þörf er á 

(Dodich, 2015; Stone, 2015). 

Algengasta orsök alvarlegra líkamlegra og andlegra fæðingargalla hjá börnum er 

vímuefnaneysla á meðgöngu (Goettler og Tschudin, 2014). Truflun á líkamlegum þroska og 

vexti á fóstri er algeng afleiðing vímuefnaneyslu á meðgöngu og eru börn líklegri til að 

fæðast fyrir tímann og vera með lága fæðingarþyngd (Clever, Nicholson, Tarr, Clever, 2007; 

Goettler og Tschudin, 2014; Room o.fl., 2010). Þá getur neysla á meðgöngu einnig hægt á 

vexti og þróun fínhreyfinga hjá nýburum (Laslett o.fl., 2010).  

Neyti móðir vímuefna á meðan meðgöngu stendur getur barn átt á hættu að fæðast 

með ósturskaða af völdum áfengis (e. fetal alcohol syndrom). Einkenni fósturskaða af völdum 

áfengis er andlitsvanskapnaður sem lýsir sér til dæmis með stóru bili milli augna og 

lágstæðum eyrum. Einnig verða þessi börn fyrir skaða sem hefur áhrif á heila og taugakerfi 

en það getur leitt til afleiðinga á borð við náms- og einbeitingarörðguleika seinna meir 

(Laslett o.fl., 2010). 

Mikilvægt er að hafa í huga að jafnvel þó börn verði ekki fyrir líkamlegum skaða í 

móðurkviði gætu þau samt sem áður fengið fráhvörf eftir fæðingu ef vímuefna var neytt í lok 

meðgöngu (Hávar Sigurjónsson, 2012; Laslett o.fl., 2010). 

Einnig er skaði sem börn verða fyrir í móðurkviði ekki alltaf sýnilegur við fæðingu en 

getur sýnt sig í náms- og hegðunarerfiðleikum seinna meir (Hávar Sigurjónsson, 2012). 

Meðfæddur skaði sem börn geta orðið fyrir vegna vímuefnaneyslu móður á meðgöngu getur 
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orðið til þess að erfiðara er að hugsa um barnið, sem seinna getur leitt til illrar meðferðar á 

því (Young, Boles og Otero, 2007). Auk þess sýna rannsóknir að mæður sem nota vímuefni 

eiga oft í erfiðleikum með tengslamyndun sem getur leitt til tengslaröskunar (Goettler og 

Tschudin, 2014; Miller, Orellana, Briggs og Quinn, 2014). Börn sem eiga móður sem neytir 

vímuefna á meðgöngu eru einnig líkleg til að fæðast inn í fjölskyldu þar sem vímuefnanotkun 

er algeng. Slíkar fjölskylduaðstæður geta haft neikvæð áhrif á börn og meiri líkur á illri 

meðferð og þörf fyrir aðstoð frá Barnavernd (Miller o.fl., 2014). 

2.4.2 Áhrif vímuefnaneyslu foreldra á börn þeirra 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru mikilvægar fyrirmyndir (Raitasalo, Holmila og Makela, 

2011; Vig og Jaswal, 2014). Börn læra það sem þau sjá í samskiptum hjá þeim sem þau 

umgangast, svo sem foreldrum, ættingjum eða vinum foreldra (Raitasalo o.fl., 2011). Til að 

auka líkurnar á að börn geti dafnað og þroskast, þurfa foreldrar að tryggja börnum sínum 

öruggt og gott fjölskylduumhverfi (Vig og Jaswal, 2014). Gott fjölskylduumhverfi einkennist af 

umhyggju, stuðningi og opnum samskiptum (Reed, Ferraro, Lucier-Greer og Barber, 2015)  

en algengt er að þar sem vímuefnaneysla á sér stað verði umhverfið vímuefnamiðað en ekki 

fjölskyldumiðað (Laszloffy, 2013). 

Fjöldi einstaklinga sem á í vímuefnavanda eru foreldrar (Wiechelt og Okundaye, 2012). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að vímuefnavandi foreldra hafi bæði neikvæðar afleiðingar til 

skamms og langs tíma fyrir börn (Akin, Brook, Lloyd, 2015). Áhrifin geta annars vegar verið 

óbein, í gegnum óskipulagt umhverfi, og hins vegar bein, til dæmis líkamlegt eða 

kynferðislegt ofbeldi (Child Welfare Information Gateway, 2014). Þá hafa rannsóknir staðfest 

að langtímaafleiðingar meðal barna sem eiga foreldra með vímuefnavanda er meðal annars 

kvíði, félagslegir erfiðleikar (Conners-Burrow, Kyzer, Pemberton, McKelvey, Whiteside-

Mansell, og Fulmer, 2013; Zimic og Juikic, 2012), hegðunarvandi og jafnvel afbrota- eða 

árásarhneigð (Calhoun, Conner, Miller og Messina, 2015).  

Að búa með foreldrum sem glíma við vímuefnavanda eykur líkurnar á líkamlegum, 

tilfinningalegum, vitsmunalegum og félagslegum skaða (Berger, Slack, Waldfogel, Bruch, 

2010; Weiechelt og Okudaye, 2012; Akin o.fl., 2015). Neysla vímuefna ein og sér er ekki 

aðeins það sem hefur neikvæð áhrif heldur eru það gjarnan afleiðingar neyslunnar, svo sem 

ofbeldi, akstur undir áhrifum eða aðrar afleiðingar sem foreldrar telja börn ekki sjá eða skilja 

(Raitasalo o.fl., 2011). Rannsókn sem gerð var árið 2007 af Barnaverndarstofu og unnin í 
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samstarfi við ISPCAN og UNICEF leiddi í ljós að 19,1% barna sagði að einhver á heimili þeirra 

hefði neytt áfengis eða vímuefna og sýnt hegðun sem gerði þau hrædd. 11,3% greindu frá því 

að það hefði gerst, en ekki undanfarin ár, 6,1% sagði það hafa gerst stundum og 1,7% sögðu 

það gerast oft (Barnaverndarstofa, 2007).  

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að börn séu í meiri hættu á að verða fyrir, eða hið minnsta 

verða vitni að, atburðum eins og tilfinningalegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, þegar 

foreldrar glíma við vímuefnavanda (Miller o.fl., 2014; Staton-Tindall, Sprang, Clark, Walker og 

Craig, 2013; Wiechelt og Okundaye, 2012). Auk þess getur vímuefnaneysla orðið til þess að 

foreldrar eigi erfiðara með að hugsa um börnin sín og vanræki þau (Traube, 2012). 

Vímuefnaneysla hefur áhrif á foreldrahæfni og hafa rannsóknir sýnt að foreldrar sem nota 

vímuefni hafa ekki eins mikla næmni fyrir þörfum barna sinna og skortir getu til að veita 

grunnþarfir svo sem mat, fatnað, hreinlæti og heilbrigðisþjónustu (Traube, 2012). Þá er 

heilsufar barna sem alast upp á slíkum heimilum gjarnan slæmt, en læknisfræðileg þjónusta 

er þá oft vanrækt af foreldrum (Cleaver, Nicholson, Tarr og Cleaver, 2007). 

Vímuefnaneysla foreldra getur stuðlað að illri meðferð á börnum og eykur líkurnar á því 

að barn sé tilkynnt til barnaverndar (Akin o.fl., 2015; Traube, 2012;). Rannsóknir á 

vímuefnavanda foreldra innan barnaverndarkerfisins hafa aukist síðustu þrjá áratugi og sýna 

niðurstöður að þessi börn koma frá fjölskyldum með fjölþættan vanda og eru líklegri að vera 

tilkynnt oftar en einu sinni (Akin o.fl., 2015; Laslett o.fl., 2012). Í rannsókn sem Laslett og 

félagar (2012) framkvæmdu á fimm ára tímabili í Ástralíu kom í ljós að tæplega fjórðungur 

barna sem tilkynntur var til barnaverndar vegna vanrækslu var tilkynntur oftar en einu sinni. 

Þar af voru börn sem voru tilkynnt vegna vímuefnaneyslu foreldra líklegri en önnur börn að 

vera tilkynnt endurtekið. Börn sem eiga foreldra í vímuefnaneyslu eru líklegri til að vera tekin 

af heimili, fara í fóstur og eyða lengri tíma utan heimilis. Þá eru jafnframt meiri líkur á að 

þessi hópur barna missi foreldri vegna forsjársviptingar og er ólíklegri til að sameinast aftur 

með foreldrum eftir að hafa verið tekinn af heimili, en önnur börn í barnaverndarkerfinu 

(Akin o.fl., 2015; Burns, Pullmann, Weathers, Wirschem, og Murphy, 2012; Thompson o.fl., 

2013; Traube, 2012).  

Í langtímarannsókn sem Dubowitz og félagar (2011) gerðu sýndu niðurstöður að 

vímuefnaneysla foreldra væri einn af fimm lykilþáttum sem spáði fyrir um að foreldrar eru 

tilkynntir til barnaverndar. Þegar tilkynning hefur verið staðfest er jafnframt líklegra að barn 



36 

sé tekið af heimili og það verði utan heimilis lengur en önnur börn (Dubowitz, Kim, Black, 

Weisbart, Semiatin, Magder, 2011). Það samræmist niðurstöðum úr rannsókn sem 

framkvæmd var hér á landi um tilkynningar sem bárust til Barnaverndar Reykjavíkur í 

tengslum við vímuefnavanda foreldra. Farið var yfir tilkynningar sem bárust yfir sex mánaða 

tímabil á árunum 2010 og 2011. Niðurstöður sýndu að 31% tilkynninga á þessu tímabili voru í 

tengslum við vímuefnavanda foreldra. Algengustu tilkynningarnar snéru að vanrækslu og var 

helmingur þeirra mála tengdur vímuefnavanda. Einnig kom í ljós að mikið inngrip, eins og 

tímabundið fóstur, er töluvert algengara í barnavendarmálum þar sem vímuefnavandi 

foreldra er til staðar en öðrum málum (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 

2015).  

Það er þó jafnframt mikilvægt að hafa í huga að það eru ekki öll börn foreldra sem glíma 

við vímuefnavanda sem verða fyrir ofbeldi, vanrækslu eða öðrum neikvæðum afleiðingum 

vegna neyslu foreldris (Child Welfare Information Gateway, 2014). 

2.5  Barnavernd á Íslandi 

Samkvæmt 76. gr. Stjórnarskrár Íslands skal börnum vera tryggð sú vernd og velferð sem þau 

þurfa. Í því fellst að yfirvöld þurfi að hlúa að andlegum, líkamlegum og félagslegum þáttum í 

lífi barna til að auka líkur þeirra á góðu lífi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Marka má upphaf barnaverndar árið 1932 þegar fyrstu lögin um barnavernd voru sett. Í dag 

starfa barnavernd eftir lögum nr. 80/2002 með síðari breytingum.  

Í þessum kafla verður fjallað nánar um barnavernd og hvert markmið og hlutverk 

barnaverndar er hérlendis. Þá mun höfundur gera grein fyrir ferli barnaverndarmála, frá því 

að tilkynning berst til barnaverndaryfirvalda og þar til formleg ákvörðun hefur verið tekin um 

að loka málinu. Eins verða óviðunandi aðstæður barna skilgreindar og stuttlega gert grein 

fyrir skilgreiningar- og flokkunarkerfi barnaverndaryfirvalda (SOF). 

2.5.1  Markmið og hlutverk barnaverndar á Íslandi 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 heyra barnaverndanefnd, kærunefnd 

barnaverndarmála, Barnaverndarstofa og velferðarráðuneytið undir barnaverndaryfirvöld 

hérlendis. Velferðarráðuneytið fer með yfirumsjón og undir því er Barnaverndarstofa sem er 

sjálfstæð stofnun og hefur eftirlit og umsjón með barnaverndarnefndum (Sjá mynd 1). 
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         (Barnaverndarstofa, e.d.) 

Mynd 1: Barnaverndaryfirvöld á Íslandi 

Hlutverk Barnaverndarstofu er að samhæfa og efla barnaverndarstarf og verða ráðgefandi 

um stefnumótun í málaflokknum. Hún sér einnig um útgáfu leyfa fyrir fósturforeldra, fer með 

yfirstjórn meðferðarheimila og stofnana á vegum ríkisins og annast ráðgjöf og leiðbeiningar 

um túlkun laga fyrir barnaverndarnefndir á öllu landinu. Enn fremur hefur Barnaverndarstofa 

eftirlit með starfsháttum barnaverndarnefnda (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndarnefndir eru starfandi víða um land og miðað er við að minnst 1.500 íbúar 

skuli vera á bak við hverja nefnd (Barnaverndarstofa, 2015). Barnaverndanefndir eru pólitískt 

kjörnar og hver nefnd er skipuð fimm einstaklingum og fimm varamönnum. Nefndarmenn 

koma sjaldnast að einstökum málum og vinna ekki daglega með börnum og fjölskyldum 

þeirra, það gera starfsmenn barnaverndanefnda, sem oft eru félagsráðgjafar (Annie Haugen, 

2008; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Samkvæmt lagalegum skilningi er markmið barnaverndarnefnda að tryggja að börn sem 

stofna heilsu sinni eða þroska í hættu eða búa við óviðunandi aðstæður fái aðstoð. Lögin eiga 

við um einstaklinga yngri en 18 ára, staðsett á yfirráðasvæði Íslands (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Öll grunnvinna og ákvarðanataka í barnaverndarmálum er á ábyrgð 

barnaverndarnefnda. Með því er átt við móttöku tilkynninga, ákvörðun um að kanna skuli 

mál nánar, sjálf könnun máls, áætlunargerð og útvegun úrræða (Barnaverndarstofa, 2015). 

Almennt hlutverk barnaverndarnefnda er að meta þarfir þeirra sem grunur leikur á að búi við 
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óviðunandi uppeldisaðstæður, eigi í alvarlegum félagslegum vanda eða sæti illri meðferð. 

Nefndir skulu kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði barna sem fyrst og aðstoða 

foreldra við að sinna uppeldishlutverki sínu og forsjárskyldum. Þá er það einnig hlutverk 

barnaverndarnefnda að beita úrræðum samkvæmt barnaverndarlögum. Beita skal þeim 

úrræðum sem best eiga við hverju sinni og tryggja hagsmuni og velferð barna 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarmál eru oftast unnin í samráði við forráðamenn 

barns sem á hlut að máli, en það kemur fyrir að samvinna næst ekki milli 

barnaverndarstarfsmanns og forráðamanna og þá hefur barnavernd heimild til að taka 

ákvarðanir án samþykkis forráðamanns (Anni Haugen, 2008). Þó skal hafa í huga að ávallt 

skal beita vægustu ráðstöfun hverju sinni til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að í 

áætlun (Barnaverndarstofa, 2015). Samkvæmt 12. gr. barnaverndarlaga fela sveitarstjórnir 

barnaverndarnefndum jafnframt önnur verkefni sem varða aðstæður barna og unglinga 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Svo að barnaverndarnefndir geti sinnt hlutverki sínu og aðstoðað börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða stofna lífi sínu og þroska í hættu er mikilvægt að almenningur og 

sérstaklega fagfólk sem vinnur með börnum þekki hina svokölluðu tilkynningaskyldu 

(Barnaverndarstofa, 2015). Samkvæmt 16., 17. og 18. gr. barnaverndarlaga ber öllum 

landsmönnum skylda til að tilkynna til barnaverndar ef grunur vaknar um að barn búi þar 

sem andlegri eða líkamlegri heilsu þess eða þroska getur verið hætta búin. Aukin ábyrgð 

liggur hjá þeim starfsstéttum sem hafa afskipti af börnum, svo sem lögreglu, leikskólastjóra, 

kennurum, læknum, ljósmæðrum, félagsráðgjöfum og fleirum. Allir landsmenn njóta 

nafnleyndar í tilkynningum sínum að undantöldum opinberum starfsmönnum skv. 17. og 18. 

gr. barnaverndarlaga. Tilkynningaskylda gengur framar þagnaskyldu og siðareglum þeirra 

starfsstétta sem hafa afskipti af börnum í starfi sínu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

2.5.2 Ferli barnaverndarmála 

Þegar tilkynning hefur borist barnaverndaryfirvöldum um óviðunandi aðstæður barns, hefst 

ákvörðunarferli um hvort tilefni sé til að kanna málið frekar. Ákvörðun um að kanna mál skal 

ekki vera tekin nema innihald tilkynningar byggi á rökstuddum grunni og skal það gert innan 

sjö daga (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Lögin miða að því að leyfa barninu ávallt að njóta 

vafans (Barnaverndarstofa, 2015). 
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Barnaverndarmál hefst þegar barnaverndarnefnd hefur tekið ákvörðun um að hefja 

könnun samkvæmt 21. gr. barnaverndarlaga (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Allar 

tilkynningar skal samt sem áður skrá með kerfisbundnum hætti og varðveita, þó ekki sé 

ákveðið að kanna mál frekar (Barnaverndarstofa, 2015). Markmiðið með könnun máls er að 

afla upplýsinga um hagi barns, bæði andlega og líkamlega. Barnaverndarnefnd kannar meðal 

annars tengsl við foreldra, aðbúnað, líðan og hegðun. Þá er upplýsingum safnað frá öllum 

þeim sem talið er að geti gefið sem gleggstar upplýsingar um aðstæður og aðbúnað barns, 

svo sem foreldrum, skólanum, barninu sjálfu og e.t.v. heilsugæslu. Könnun máls má ekki vera 

umfangsmeiri en nauðsyn krefur og mikilvægt að sýna þeim sem málið varðar fyllstu 

nærgætni (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þegar könnun máls hefur verið lokið skal barnaverndarnefnd gera grein fyrir framkvæmd 

könnunarinnar og niðurstöðum í greinargerð. Mikilvægt að könnun sé unnin eins vel og unnt 

er til að niðurstaða verði sem skýrust (Barnaverndarstofa, 2015) en jafnframt skal niðurstaða 

liggja fyrir eins fljótt og auðið er (Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Ef könnun leiðir í ljós að ekki er 

um óviðunandi aðstæður barns að ræða og ekki er talin þörf fyrir stuðningi og frekari afskipti 

barnaverndar er málinu lokað á þessum tímapunkti. Hins vegar ef niðurstaða könnunar leiðir 

í ljós að barn búi við óviðunandi aðstæður og þörf er á stuðningi eða öðrum úrræðum af 

hálfu barnaverndar, þarf að gera áætlun um næstu skref. Við gerð áætlunar er mikilvægt að 

ná samvinnu við alla sem að málinu koma. Ef samvinna næst er líklegra að markmiðum verði 

náð. Áætlun inniheldur upplýsingar um málsaðila, hlutverk allra sem koma að málinu og 

hvenær og hvernig skuli endurskoða áætlunina (Barnaverndarstofa, 2015). 

Tilkynningar sem bárust inn á borð barnaverndaryfirvalda árið 2010 voru 9.259. Fjöldi 

barna sem tilkynnt var um var 5.256 og ákveðið var að hefja könnun hjá 3.121 barni á 

landsvísu. Barnavernd Reykjavíkur bárust 4.246 tilkynningar árið 2010 eða 45,9% af 

heildarfjölda tilkynninga og var fjöldi barna sem tilkynnt var um 1.995. Ákvörðun um að hefja 

könnun var í 1.058 málum. Niðurstöður könnunar leiddu í ljós að í 49,1% þeirra mála sem 

könnuð voru var þörf á ráðstöfunum og úrræðum samkvæmt 23. gr. barnaverndarlaga. Í 

45,7% málanna var ekki talin þörf fyrir fyrir frekari íhlutun barnaverndar og í 5,3% mála lá 

niðurstaða ekki fyrir (Barnaverndarstofa, 2012).  

Af heildarfjölda tilkynninga árið 2010 var áhættuhegðun barna algengust eða 47,1%, því 

næst vanræksla sem var 30,7% og ofbeldi 21,6% af heildarfjölda. Af öllum þeim tilkynningum 
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sem bárust til barnaverndaryfirvalda voru 0,6% vegna þess að heilsu eða lífi ófædds barns 

var stofnað í hættu og 26,1 %, þar af 178 tilkynningar til Barnaverndar Reykjavíkur, vegna 

vanrækslu á umsjón og eftirliti, þar með taldir foreldrar í áfengis- og fíkniefnaneyslu 

(Barnaverndarstofa, 2012). Samkvæmt málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur voru 143 mál 

könnuð og í 48 málum var talin þörf á frekari ráðstöfun eða meðferð. Þá bárust 21 tilkynning 

um ófæddt barn sem stofnað væri í hættu og fóru öll þau mál í könnun að frátöldu einu máli 

en í 11 málum var talin þörf á frekari ráðstöfun og meðferð. 

2.5.3 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndar (SOF) 

Hver fjölskylda gegnir ákveðnu lykilhlutverki hvað varðar umönnun og öryggi (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Foreldrar eiga að vera fyrirmyndir og tryggja börnum sínum gott umhverfi 

en ekki beita þau illri meðferð (Vig og Jaswal, 2014). Það er á ábyrgð foreldra að barn búi við 

viðunandi aðstæður (Dubowitz, 2013). Sum börn sýna ögrandi hegðun, glíma við andleg eða 

líkamleg veikindi sem eykur álag á foreldra. Það er á ábyrgð foreldra að sækja sér aðstoð ef 

nauðsyn krefur til að barn geti búið í viðunnandi aðstæðum, án misbrests í uppeldi. Það má 

gera ráð fyrir að barnavernd komi til sögu og hafi afskipti þegar þörfum barna er ekki mætt 

(Dubowitz, 2013; Glaser, 2002;).  

Misbrestur í uppeldi barna felur í sér verulega truflun í foreldrahlutverki þar sem 

uppeldisþættir eru ófullnægjandi eða niðurbrjótandi. Þá er hætta á alvarlegri truflun í 

tengslum milli barns og foreldris sem getur haft áhrif á aðlögunarhæfni til framtíðar barna 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Ill meðferð á börnum nær yfir víða skilgreiningu á 

hegðun umönnunaraðila gagnvart börnum, meðal annars líkamlegt ofbeldi, kynferðisleg 

misnotkun og ýmis konar vanræksla (Schnitzer, Gulino og Yuan, 2013).  

Misbrestur á uppeldi og ill meðferð barna er frekar víð skilgreining á því sem kallast 

óviðunandi aðstæður. Hér á landi er notast við skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) til að 

flokka tilkynningar sem berast til barnaverndarnefnda. Kerfinu er skipt í tvo meginflokka, 

annars vegar barn sem þolanda og hins vegar áhættuhegðun barna. Hvor flokkur skiptist í 

undirflokka þar sem nánari skilgreining er á mismunandi tegundum ofbeldis og vanrækslu 

gagnvart börnum og áhættuhegðun barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

 Vanræksla er skortur á nauðsynlegri athöfn, sem er líklegt til að leiða til líkamlegs, 

tilfinningalegs, félagslegs skaða eða trufla þroska barns (Coohey, 2003). Vanræksla skiptist í 

fjóra undirflokka. Sá fyrsti er líkamleg vanræksla sem á við þegar foreldrar sinna ekki 
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grunnþörfum barna sinna, svo sem fæða, klæða eða gefa lyf. Annar flokkurinn er vanræksla 

varðandi umsjón og eftirlit. Foreldri skilur barnið eftir í hættulegum aðstæðum eða hjá 

hættulegu fólki, svo sem fólki í vímuefnaneyslu eða sem beitir börn ofbeldi. Þriðji flokkurinn 

er vanræksla varðandi nám og getur það verið allt frá því að vanta ritföng og bækur og yfir í 

að skrá barn ekki í skóla. Fjórði og seinasti flokkurinn er tilfinningaleg vanræksla. Hún lýsir sér 

þannig að foreldrar sinna ekki tilfinningalegum þörfum barns og aga, bregðast seint og illa 

við þegar ungabarn grætur og stuðla að félagslegri einangrun (Dubowitz, 2013; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012;). 

Skilgreining á ofbeldi gagnvart barni samkvæmt SOF er þegar athöfn af hálfu annars 

aðila, svo sem forsjáraðila, foreldris eða annara, leiðir til skaða eða getur leitt til skaða. 

Ofbeldi er flokkað í þrjá undirflokka sem eru tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Tilfinningalegt ofbeldi er þegar foreldri kemur fram við 

barn á ómanneskjulegan hátt, gerir óraunhæfar kröfur og niðurlægir það. Barn er notað til að 

uppfylla tilfinningalegar þarfir foreldra og því gefin skilaboð um að það sé einskis virði. Einnig 

er það tilfinningalegt ofbeldi ef barn er vitni að ofbeldi innan fjölskyldunnar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012; Glaser, 2002). Líkamlegt ofbeldi er þegar barn er meitt með viljandi 

athöfn eins og að kasta einhverju í barn eða sparka í það (Miller-Perrin og Perrin, 2013; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Kynferðislegt ofbeldi fellst í því að fullorðinn einstaklingur fær barn til að uppfylla 

kynferðislegar þarfir eða misbýður barni með áreiti (Crosson-Tower, 2009). Kynferðislegt 

ofbeldi felst meðal annars í að horfa á kynfæri, þukli og samförum. Kynferðisleg athöfn 

gagnvart barni undir 15 ára með eða án vilja kallast ofbeldi og án vilja barns 15 ára og eldri 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Heilsa eða líf ófædds barns í hættu er þriðji flokkurinn í SOF þar sem barn er þolandi. Það 

á við þegar foreldri setur líf ófædds barns í hættu með vímuefnaneyslu, næringarleysi eða 

verður fyrir ofbeldi á meðgöngu (Cleaver, o.fl., 2007; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012;). 

Áhættuhegðun barna er skilgreind sem athöfn eða skortur á athöfn sem veldur barni eða 

öðrum skaða. Auknar líkur eru á ósæskilegri þróun þegar um áhættuhegðun er að ræða hjá 

barni. Áhættuhegðun er til dæmis neysla barns á vímuefnum, grunur barns um afbrot, 

grunur um kynferðisbrot, sjálfskaði eða skóla ekki sinnt eins og til er ætlast (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012).  
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2.6 Úrræði 

Í þessum kafla er fjallað um úrræði barnaverndar. Kaflanum er skipt í tvo undirkafla en sá 

fyrri fjallar um úrræði barnaverndar sem í boði eru til að aðstoða foreldra við uppeldi barna 

sinna. Í seinni kaflanum verður greint frá rannsóknum á úrræðum fyrir foreldra sem glíma við 

vímuefnavanda og hafa verið tilkynnt til barnaverndar.  

2.6.1  Úrræði barnaverndaryfirvalda á Íslandi 

Þegar könnun barnaverndar leiðir í ljós að barn búi við óviðunandi aðstæður og þörf er á 

aðgerðum af hálfu barnaverndanefnda, skulu nefndir leitast eftir að veita viðeigandi aðstoð í 

samvinnu við fjölskyldu barnsins. Barnaverndaryfirvöld hafa margvísleg úrræði til að aðstoða 

börn og foreldra og algengt er að fleiri en einu úrræði er beitt í hverju máli. Úrræði eru 

flokkuð niður eftir tveimur þáttum, annars vegar eftir því hvort vista eigi barn utan heimilis 

eða veita stuðning inn á heimili barns og fjölskyldu þess og hins vegar hvort um samstarf við 

foreldra eða barn sé að ræða eða hvort beita þurfi þvingun (Barnaverndarstofa, 2015). 

Samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 skal gæta jafnræðis milli mála og aðstæðna 

sem og meðalhófs. Almennt er því fyrst reynt stuðning við barn og fjölskyldu án mikilla 

breytinga á umhverfi og heimilisfyrirkomulagi áður en barn er vistað utan heimilis. Almenn 

stuðningsúrræði á vegum barnaverndarnefnda geta verið þau að leiðbeina foreldrum með 

uppeldi og aðbúnað barns, til að mynda með fjölskylduráðgjöf. Úrræði getur falist í að útvega 

barni og/eða foreldri meðferð eða viðeigandi stuðning hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingi. 

Barn og foreldrar þess geta einnig átt möguleika á að fá stuðningsfjölskyldu, sem tekur 

barnið í ákveðinn tíma, til að létta á álagi fjölskyldunnar. Foreldrar geta fengið tilsjónarmann 

sem styður þá varðandi forsjárskyldur og uppeldi. Auk þess getur barn fengið persónulegan 

ráðgjafa sem hefur það hlutverk að leiðbeina og styrkja barnið félagslega og tilfinningalega. 

Fjölkerfameðferð (MST) er í boði fyrir fjölskyldur með börn á aldrinum 12-18 ára sem glíma 

við mikinn hegðunarvanda. Auk þess er börnum vísað í Barnahús ef grunur er um að barn 

hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi en þar eru börn tekin í viðtöl og veitt meðferð. Eitt af 

hlutverkum barnaverndarnefnda er einnig að aðstoða fólk við að leita réttar síns og stuðla að 

samvinnu við stofnanir varðandi úrræði sem ekki eru í þeirra höndum, svo sem barnagæslu, 

húsnæðismál eða áfengis- og vímuefnameðferð (Barnaverndarstofa, 2015; Barnaverndarlög 

nr. 80/2002).  
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Þegar stuðningsúrræði án töku barns af heimili hefur ekki skilað nægilegum árangri að 

mati nefnda eru börn gjarnan vistuð utan heimilis. Eins og kom fram hér að framan eru 

úrræði utan heimilis ekki notuð nema annar stuðningur innan heimilis hefur ekki skilað 

næginlegum árangri (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að 

barni er best búið utan heimilis. Í sumum tilfellum er það vegna sérstakra aðstæðna hjá barni 

en stundum vegna tímabundinnar meðferðar hjá foreldri barns.  

Tímabundið fóstur og varanlegt fóstur er meðal þeirra úrræða, þar sem börn eru vistuð 

utan heimilis. Fóstur á við þegar barnavernd finnur fósturforeldra fyrir barn til að dvelja hjá í 

að minnsta kosti þrjá mánuði. Tilgangurinn með tímabundnu fóstri er að bæta aðstæður og 

tryggja barninu umönnun og öryggi á þeim tíma sem fóstrið varir, svo að barn geti snúið 

aftur heim í bætt umhverfi. Barn fer í varanlegt fóstur þegar ætla má að aðstæður barnsins 

verði ekki bættar á annan hátt og dvelur þá barn hjá fósturforeldrum þar til það verður 

sjálfráða. Önnur úrræði utan heimilis geta verið meðferðarheimili eða heimili hjá 

forsjárlausum aðilum, til dæmis forsjárlausu foreldri eða ættingjum (Barnaverndarstofa, 

2015). 

Sjaldnast er hægt að beita aðeins einu úrræði vegna þess hve flókinn og langvarandi 

vandinn er hjá börnum í barnaverndarmálum og fjölskyldum þeirra. Mikilvægt er að skoða 

hvernig úrræðin spila saman og eiga við fyrir sérhvert barn. Vert ber að hafa í huga að 

úrræðin sem hér eru upptalin eru aðeins þau hefðbundnu úrræði sem barnavernd skal hafa 

til staðar. Barnaverndanefndum ber skylda að leitast eftir stuðningi fyrir hverja fjölskyldu og 

sérhvert barn, sem talið er að gagnast barninu en ekki aðeins horfa til fyrirfram ákveðinna 

úrræða (Barnaverndarstofa, 2015). 

2.6.2 Rannsóknir á úrræðum fyrir vímuefnasjúka foreldra og börn þeirra 

Rannsóknir sýna að um 80% barna sem eru í barnaverndarkerfinu eiga foreldra sem glíma við 

vímuefnavanda (Thompson o.fl., 2013). Þá telja Fallon, Trocmé, MacLaurin, Sinha og Black 

(2011) að íhlutun sé algengari af hálfu barnaverndar þegar barn er tilkynnt til barnaverndar 

vegna vímuefnavanda foreldra. Þrátt fyrir alvarleg áhrif á börn sem búa með foreldrum í 

vímuefnavanda og aðra erfiðleika sem fylgja þessum fjölskyldum standa 

barnaverndarnefndir víða um heim frammi fyrir erfiðleikum við að þjónusta þessar 

fjölskyldur (Child Welfare Information Getaway, 2014; Thompson o.fl., 2013). Sum ríki og 
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lönd hafa þó þróað markviss inngrip eða aðferðir til að bregðast við vímuefnavanda foreldra 

innan barnaverndarkerfisins (Seimidei, Radel, Nolan, 2001). 

Delaware prógrammið er eitt af þeim markvissu inngripum sem þróað hefur verið til að 

mæta þörfum foreldra með vímuefnavanda. Prógrammið var sett á laggirnar eftir að 

barnaverndarkerfið í Delaware Bandaríkjunum sá hversu fáir foreldrar fóru í meðferð og lítill 

árangur náðist að takast á við vímuefnavandann. Inngripið fólst í því að fá vímuefnaráðgjafa 

til liðs við barnaverndarstarfsfólk en þeir greina nánar vímuefnavanda foreldra og leggja upp 

með viðeigandi vímuefnameðferð. Auk þess vinna ráðgjafar með foreldrum þangað til þeir 

komast í meðferð og á meðan meðferð stendur til að koma í veg fyrir að foreldri falli á milli 

barnaverndarkerfis og meðferðarkerfis. Vímuefnaráðgjafar vinna með foreldrum að jafnaði 

lengur, en gert er í öðrum hefðbundnum barnaverndarmálum, vegna erfiðleika við að fá 

foreldra til að koma auga á vímuefnavandann í afneitun sinni. Þetta svigrúm gefur ráðgjöfum 

tækifæri á að vinna með foreldra og veita barnaverndarstarfsmönnum ábendingar varðandi 

frekari inngrip. Rannsókn á Delaware prógramminu sýndi að þessi þjónusta gerir barnavernd 

kleift að mæta þörfum barna sem tekin hafa verið af heimili sínu og foreldrum þeirra með 

vímuefnavanda. Niðurstöður leiddu í ljós að 34% þeirra sem fengu þessa þjónustu fóru í 

vímuefnameðferð á meðan aðeins 6% af hinum hópnum sem fengu hana ekki. Einnig lækkaði 

tími barns utan heimilis um 37% hjá hópnum sem fékk þessa þjónustu (Seimidei o.fl., 2001). 

Rannsóknir sýna að afdrif foreldra með vímuefnavanda verða mun betri ef fjölmörgum af 

þörfum þeirra er mætt, svo sem húsnæðisaðstoð, uppeldisnámskeið og aðstoð við menntun 

eða vinnu (Oliveros og Kaufman, 2011; Testa og Smith, 2009;  Thompson o.fl., 2013). Nánast 

allir foreldrar með vímuefnaröskun standa frammi fyrir fjölþættum vanda en ekki aðeins 

vímuefnavanda. Til að koma í veg fyrir endurtekna illa meðferð á börnum og stuðla að 

sameiningu foreldris og barns þurfa úrræði að tryggja foreldrum framfarir á fleiri stöðum en 

að vera án vímuefna (Testa og Smith, 2009). Mæður innan barnaverndarkerfisins sem eru 

með vímuefnaröskun skortir oft allhliða meðferðaráætlum sem gengur milli kerfa. Þær sem 

fara í inniliggjandi meðferð eiga oft í erfiðleikum með að finna öruggt og viðráðanlegt 

húsnæði og þær sem ekki hafa mikið fjármagn leita jafnvel aftur í umhverfi sem stuðlar að 

óstöðugleika og vímuefnamisnotkun (Thompson o.fl., 2013). 

Frá sjónarhorni um velferð barna getur foreldri verið án vímuefna en samt sem áður 

óhæft til að veita öruggt og fullnægjandi umhverfi. Þörf er á alhliða þjónustu þar sem 
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samhæfing er milli kerfa, svo sem fangelsismálakerfisins, félagsþjónustu, 

geðheilbrigðiskerfisins, vímuefnameðferðar, spítala og fleira. Þjónusta í tengslum við 

menntun, vinnu, húsnæðismál, foreldranámskeið, fjármálanámskeið og langvarandi 

vímuefnameðferð er stór hluti af þörfum fjölskyldna sem glíma við vímuefnavanda 

(Thompson o.fl., 2013). Green, Furrer, Worcwl, Burrus og Finigan (2007) komust að því að 

það að komast inn í meðferð strax og vera í meðferð lengi sýndi jákvæða útkomu. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að barnavernd þarf að starfa með öðrum kerfum til að tryggja að 

foreldrar með vímuefnavanda komist í meðferð sem fyrst og séu hvött til að vera í meðferð 

allan tíman. 

Ein af þeim hindrunum sem barnavernd stendur frammi fyrir er að fá foreldra til að fara í 

áfengis- og vímuefnameðferð og halda sér í meðferð (Child Welfare Information Getaway, 

2014). Til að hjálpa foreldrum með vímuefnavanda er mikilvægt að þeir fari í meðferð til að 

auka líkurnar á bata (Grella, Needell, Shi og Hser, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti 

foreldra sem kannaður er hjá barnavernd þarf á vímuefnameðferð að halda. Þrátt fyrir það er 

aðeins lítill hluti þeirra sem fer í meðferð og ennþá færri sem ljúka henni (Traube, 2012). 

Tvær íslenskar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á úrræðum barnaverndar hér á landi 

sýna að aðeins lítill hluti foreldra er aðstoðaður við að leita sér meðferðar þegar tilkynnt er 

um vímuefnavanda foreldra (Drífa Andrésdóttir, 2013; Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015). Í rannsókn Hildigunnar Ólafsdóttur og Kristnýjar Steingrímsdóttur 

(2015) sem gerð var á úrræðum hjá Barnavernd Reykjavíkur voru 21% foreldra aðstoðaðir til 

meðferðar en aðeins 13% voru aðstoðaðir til meðferðar hjá Hafnafjarðarbæ á þeim sex 

mánuðum sem rannsókn Drífu Andrésardóttur (2013) náði til. Vert ber þó að hafa í huga að 

inni í þessum tölum eru ekki þeir foreldrar sem tóku frumkvæði og leituðu sér meðferðar án 

stuðnings frá barnavernd (Drífa Andrésdóttir, 2013; Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015;). 

Í barnaverndarmálum þar sem um vímuefnavanda foreldra er að ræða er mikilvægt að 

huga bæði að þörfum foreldra og barna (Akin o.fl., 2015). Fræðimenn eru sammála um að til 

að mæta þörfum þessara fjölskyldna er þörf á fjölskyldumiðuðu meðferðarprógrammi (Grella 

o.fl., 2009). Ekki eru þó allir á sama máli hvort inniliggjandi meðferð eða meðferð á 

göngudeild teljist betri kostur fyrir börn og foreldra (Grella o.fl., 2009; Hanson, Saul, 

Vanderploeg, Painter og Adnopz, 2015). Rannsókn sem framkvæmd var árið 2010 leiddi í ljós 
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að bæði inniliggjandi meðferð og göngudeildarmeðferðir sýndu góðan árangur svo lengi sem 

mæður gátu haft samskipti við börn sín á meðan meðferð stóð og börnum veitt aðstoð 

samtímis (Einbinder, 2010). Rannsókn sem Grella og félagar (2009) famkvæmdu sýndi aftur á 

móti betri stöðu foreldra eftir meðferð, þegar þeir fóru í að minnsta kosti 90 daga 

inniliggjandi meðferð. Þeir komust einnig að því að mæður sem tóku þátt í 

meðferðarprógrammi þar sem lögð var áhersla á fjölskyldutengda þjónustu, atvinnu eða 

menntun voru tvisvar sinnum líklegri til að sameinast börnunum sínum á ný (Grella o.fl., 

2009). Þetta svipar til niðurstaðna úr nýlegri rannsókn um meðferðarúrræði, en þær gefa til 

kynna að líklegra sé að vítahringur fíkninnar í vímuefni rofni þegar einstaklingur er í 

vernduðu umhverfi í lengri tíma (Zweben, o.fl, 2015).  
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig rannsóknin var 

framkvæmd. Byrjað er á því að fara yfir markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. 

Þar á eftir verður gert grein fyrir rannsóknaraðferðum og rökstutt af hverju höfundur valdi að 

notast við megindlega rannsóknaraðferð. Þá er sagt frá því hvernig nálgast var þátttakendur 

og safnað gögnum. Að auki er farið yfir undirbúning rannsóknarinnar, framkvæmd og 

úrvinnslu gagna. Í lok kaflans er litið á siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsókninnar.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsókninni var ætlað að skoða afdrif foreldra sem tilkynntir hafa verið til 

barnaverndaryfirvalda vegna vímuefnavanda. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða 

stöðu þessara foreldra og barna þeirra út frá vímuefnavanda, lífsgæða og virkni. Auk þess var 

ætlunin að skoða úrræði barnaverndar í þessum málum. 

Til að ná markmiðum rannsóknarinnar var reynt að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Hver er staða þessara foreldra hvað varðar vinnslu Barnaverndar Reykjavíkur og 

bata frá vímuefnavanda? 

2. Hver er staða þessara foreldra og barna hvað varðar lífsgæði og virkni?  

3. Hver er íhlutun í málum foreldra annars vegar og barna þeirra hins vegar, sem 

tilkynntir hafa verið til Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnavanda? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknir í félagsvísindum fjalla gjarnan um tvær meginaðferðir, annars vegar eigindlega 

aðferðafræði (e. qualitative research) og hins vegar megindlega aðferðafræði (e. quantitative 

research). Hægt er að nota aðferðirnar í sitt hvoru lagi en einnig má beita blönduðum 

aðferðum (e. mixed methods) (Castellan, 2010).  

Í þessari rannsókn var notuð megindleg aðferð. Hún þótti besti kosturinn þar sem 

markmiðið var að skoða viðhorf foreldra til eigin lífs síns og barna sinna. Með megindlegum 

aðferðum er unnið út frá tölulegum gögnum en það hentar þegar skoða á hlutföll eða tengsl 



48 

milli breyta. Þær eiga einnig vel við þegar markmiðið er að kanna til dæmis skoðanir eða 

hegðun einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Styrkleikar megindlegra 

rannsóknaraðferða eru lítil tengsl þátttakenda og rannsakanda og því minni hætta á skekkju 

tengda gildismati. Vegna takmörkunar á tölfræðilegri greiningu er aftur á móti ekki gefinn 

kostur á dýpri skilningi á viðfangsefninu, en það er meðal annars veikleiki megindlegra 

aðferða (Castellan, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.3 Þátttakendur og gagnasöfnun 

Þýði rannsóknarinnar eru allir þeir sem tilkynntir hafa verið til Barnaverndar Reykjavíkur 

vegna vímuefnavanda árið 2010. Við val á þátttakendum rannsóknarinnar var notast við 

úrtaksaðferð sem kallast markmiðsúrtak. Sú aðferð er notuð þegar þátttakendur eru valdir út 

frá tilgangi rannsóknarinnar.  

Úrtakið var fengið úr málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur og innihélt foreldra 59 barna 

sem tilkynntir voru til Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnavanda árið 2010 og talin var 

þörf á ráðstöfunum á grundvelli 23. gr. barnaverndarlaga að könnun lokinni. Átta foreldrar 

áttu fleiri en eitt barn og var úrtakið þá í raun 43 foreldrar. Af þessum 43 foreldrum voru 

fimm fluttir úr landi og átta sem völdu að taka ekki þátt í rannsókninni. Þá voru 16 

einstaklingar sem ekki náðist í en þeir voru allir með óvirk símanúmer, þar af tveir ekki 

skráðir í þjóðskrá. Rannsakandi gat því hvorki sent bréf til viðkomandi aðila né hringt í þá. 

Þátttakendur voru því 14 alls. 

Ákveðið var að notast við megindlega spurningalistakönnun í þessari rannsókn. 

Spurningalistakönnun (sjá viðauka 1) var lögð fyrir símleiðis en það þykir henta vel í rannsókn 

sem framkvæmd er á tiltölulega stuttum tíma eins og þessi, þar sem tími og útgjöld sparast 

vegna ferðalaga. Símakönnun er talin lakari kostur en könnun augliti til auglits, en meiri líkur 

eru á betri svörun með símakönnun en póst- eða vefkönnun (Helga Jónsdóttir, 2013). Auk 

þess gefur símakönnun færi á að útskýra betur spurningar sem gætu valdið misskilningi og 

jafnframt fá þátttakendur betri aðgang að spyrli og geta spurt nánar ef viðkomandi skilur 

ekki spurningu (Neumann, 2006). Mikilvægt er að hafa spurningar einfaldar og forðast 

misskilning til að auka áreiðanleika þar sem spurningalistinn er mælitækið í þessari rannsókn 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Stuðst var við spurningalista sem notaðir voru í rannsóknum sem gerðar voru á afdrifum 

þátttakenda í endurhæfingarúrræðunum Grettistaki, Kvennasmiðjunni og Karlasmiðjunni á 
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árunum 2013 og 2015. Spurningalistarnir hafa reynst vel til að skoða afdrif einstaklinga og 

því var ákveðið að styðjast við þessa spurningalista með þeim breytingum sem til þurfti, til að 

svara rannsóknarspurningunum í þessari rannsókn. Spurt er lokaðrar spurningar á fimm 

punkta likkertkvarða sem gefur svarmöguleika frá mjög sammála yfir í mjög ósammála. 

Einnig er spurt lokaðra spurninga, þar sem nokkrir svarmöguleikar eru fyrirfram ákveðnir. 

Sömuleiðis eru hálfopnar spurningar, þar sem þátttakendum er boðið upp á að svara öðru en 

fyrirframákveðnir svarmöguleikar bjóða upp á (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Í lokin er opin 

spurning sem hljóðar svona: Er eitthvað sem þú telur að barnavernd hefði geta gert eða 

getur gert betur við vinnslu á þínu máli?  

3.4 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2016 en þá var gerð rannsóknaráætlun og 

fundað með tengilið á Velferðarsviði Reykjavíkur og leiðbeinanda rannsakanda. Stór hluti 

heimildavinnu og gerð fræðilega kaflans fór fram í ágúst og september. Í lok sumars var sótt 

um leyfi til persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000 fyrir rannsókninni. Leyfið fékkst þann 29. ágúst 2016 og var 

þá fundað á ný með tengilið Velferðarsviðs um framkvæmd rannsóknarinnar 

vinnslusamningur gerður. Í lok september var fenginn aðgangur að málaskrá Barnaverndar 

Reykjavíkur og afhentur listi yfir börn sem tilkynnt höfðu verið til barnaverndar vegna 

vímuefnavanda foreldra árið 2010 og þar sem talin var þörf á ráðstöfun á grundvelli 23. gr. 

barnaverndarlaga að könnun lokinni. Kynningarbréf var sent þátttakendum í bréfapósti frá 

Velferðarsviði Reykjavíkur þann 26. september 2016. Í bréfinu var þátttakendum gert ljóst að 

þeir gætu haft samband ef þeir vildu ekki taka þátt í rannsókninni, en fjórir aðilar höfðu 

samband á þessum tímapunkti og afþökkuðu þátttöku. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 17.-

24. október 2016 og var þá haft samband við úrtakið símleiðis. Erfitt reyndist að ná í 

einstaklinga, þar sem mörg símanúmer voru óvirk eða slökkt var á símanum nokkra daga í 

röð. Það hafði því áhrif á niðurstöður hversu fáa einstaklinga náðist í og vildu taka þátt, eða 

aðeins 32,6% þátttakenda.  

Við úrvinnslu gagna var notast við SPSS (Statistical Package for the Social Sience) 

tölfræðiforritið til að greina og flokka gögnin. Að lokum voru svörin slegin inn í Microsoft 

Excel reikniforrit og niðurstöður settar fram með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). 

Framsetning er í formi taflna og mynda þar sem útskýringar á myndefni fylgir í texta. 
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3.5 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknarvinnu er mikilvægt að fylgja siðferðilegum kröfum líkt og aðferðafræðilegum 

kröfum (Sigurður Kristinsson, 2013). Vísindasiðareglur Háskóla Íslands voru hafðar til 

hliðsjónar við vinnslu þessarar rannsóknar. Siðareglur Háskóla Íslands ganga út frá ákveðnum 

grunngildum. Þá ber fyrst að nefna að rannsakandi skal bera virðingu fyrir þátttakendum, 

sjálfræði þeirra og velferð. Einnig skal hann forðast að valda skaða, vera heiðarlegur og vinna 

með vísindalegri aðferð (Háskóli Íslands, 2014). Til að tryggja þessi grunngildi var meðal 

annars lögð áhersla á að fylgja lögum og reglum varðandi skráningu og meðferð upplýsinga í 

rannsókninni. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og persónuupplýsingar nr. 77/2000 ber 

rannsakanda skylda til að fá leyfi persónuverndar þegar um viðkvæmar upplýsingar eins og 

áfengis– og vímuefnanotkun er að ræða og persónugreinanlegar upplýsingar fara í hendur 

rannsakanda (Sigurður Kristinsson, 2013). Sótt var um leyfi hjá Persónuvernd fyrir 

rannsókninni og fékkst leyfi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum (sjá viðauka 2). Einnig var 

gerður vinnslusamningur við Velferðarsvið Reykjavíkur og trúnaðaryfirlýsing undirrituð(sjá 

viðauka 3).  

Þátttakendur í rannsókninni fengu sent kynningarbréf frá Velferðarsviði Reykjavíkur eins 

og áður hefur komið fram (sjá viðauka 4), þar sem upplýst var um trúnað, nafnleynd, leyfi og 

upplýst samþykki. Rannsakanda ber skylda til að standa vörð um mannlega reisn þátttakenda 

og sjá til þess að upplýst samþykki er til staðar. Í því felst að veita þátttakendum upplýsingar 

um tilgang rannsóknarinnar, hver stendur að henni og hvernig hún verður framkvæmd 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Rannsakandi er hvorki tengdur rannsóknargögnunum né Velferðarsviði á nokkurn hátt, 

en þær siðferðislegu áskoranir sem hann stóð frammi fyrir í þessari rannsókn fólust aðallega í 

því hversu ungur og óreyndur hann var. Á tímabilum reyndist verkefnið erfitt en viðfangsefni 

rannsóknarinnar er viðkvæmt og því mikilvægt að nálgast það af nærgætni. Það skiptir miklu 

máli að vera meðvitaður um eigin skoðanir og leggja þær til hliðar svo nálgast megi 

viðfangsefnið á eins hlutlausan og faglegan hátt og mögulegt er. Rannsakandi ígrundaði vel 

eigin viðhorf og skoðanir á viðfangsefninu áður en hann framkvæmdi rannsóknina til að 

tryggja mætti faglega aðkomu að rannsóknarefninu.  

 



51 

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Öllum rannsóknaraðferðum fylgja styrkleikar og veikleikar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013). Í bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknum er mikilvægt að gæta 

réttmætis (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability). Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru 

einskonar mæling á gæðum. Rannsakendur nota hugtökin til að mæla hversu góð gögnin eru, 

svo hægt sé að hækka aðferðafræðilegan staðal rannsókna og auka notagildi 

rannsóknarniðurstaða (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í rannsóknum gegna mælitæki lykilhlutverki. Mikilvægt er að mælitæki rannsókna byggi á 

viðurkenndum og forprófuðum aðferðum. Í þessari rannsókn er spurningalistinn mælitækið. 

Stuðst var við viðurkenndan spurningalista sem reynst hefur vel til að skoða afdrif 

einstaklinga. Sá spurningalisti hafði verið forprófaður en tilgangur forprófunar er að efla 

gæði spurningalista (Neuman, 2010). Til að auka réttmæti spurningalistans enn frekar var 

hann lagður fyrir háskólamenntaða einstaklinga sem gáfu athugasemdir eftir að 

spurningalistinn var fullkláraður.  

Til að auka áreiðanleika mælinga var lögð áhersla á skýrt og einfalt orðalag. Þetta var 

gert til að koma í veg fyrir að þátttakendur skildu spurningar á mismunandi vegu eða skildu 

þær alls ekki (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars að afdrif og lífsgæði þessa hóps, 

foreldrar barna sem tilkynntir hafa verið til barnaverndar vegna vímuefnavanda, hafa aldrei 

verið skoðuð eftir að málum þeirra hefur verið lokið. Verkefnið var unnið í samráði við 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar sem talið er mikill kostur. Þá fær rannsakandi tækifæri til að 

kynna niðurstöður sínar fyrir Barnavernd Reykjavíkur sem vonandi fangar athygli 

barnaverndarstarfsmanna og þeirra sem yfir ráða. 

Í fyrsta lagi er helsti veikleiki rannsóknarinnar lítið úrtak og lágt svarhlutfall sem gerir það 

erfitt að álykta um niðurstöður, en eins og þegar hefur komið fram reyndist erfitt að ná í 

úrtakið þar sem stór hluti var með skráð óvirk símanúmer. Rannsóknin er aðeins með lýsandi 

tölfræði þar sem enginn samanburðarhópur er til staðar. Þá má einnig nefna að 

prósentutölur gefa mögulega skakka mynd þar sem mjög fáir einstaklingar standa á bak við 

þær. Í öðru lagi hefði spurningin um það hvort einstaklingur hefur verið greindur með 

vímuefnaröskun þurft að vera betur útfærð frá upphafi gagnaöflunar. Þátttakendur virtust 

almennt ekki skilja hvað átt væri við með spurningunni, en spurningin var mögulega of 
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fræðileg. Eftir að hafa þurft að útskýra nánar hvað átt væri við með þessari spurningu var 

henni alfarið breytt og voru þátttakendur spurðir þess í stað: Hefur þú farið í 

vímuefnameðferð? Þetta gæti hafa skekkt niðurstöður rannsóknarinnar. Það hefði mögulega 

mátt koma í veg fyrir þetta ef rannsakandi hefði forprófað spurningalistann á einstakling 

með vímuefnaröskun. Í þriðja lagi var málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur aðeins skönnuð en 

ekki innihaldsgreind vegna tímaskorts og því er erfitt að segja til um hvort úrræðum sem lagt 

var upp með í áætlun meðferðar var fylgt eftir af hálfu Barnaverndar Reykjavíkur. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram með lýsandi tölfræði. 

Niðurstöður verða kynntar í rituðu máli, myndum og töflum, til að gefa sem skýrustu mynd. 

Kaflinn er tvískiptur. Í fyrrihluta er fjallað um niðurstöður úr spurningalistanum og í þeim 

seinni niðurstöður um úrræði. 

4.1 Niðurstöður úr spurningarlistanum 

Niðurstöðum spurningalistans er skipt í sex undirkafla en fyrst eru grunnupplýsingar kynntar. 

Þar á eftir er farið yfir niðurstöður úr spurningum varðandi vímuefnaneyslu þátttakenda og 

virkni þeirra í AA-samtökunum. Einnig eru niðurstöður settar fram um stöðu þátttakenda 

hvað varðar barnavernd og áhyggjur þeirra á ýmsum þáttum. Þá er skýrt frá niðurstöðum um 

lífsgæði þátttakenda að eigin mati og að lokum er greint frá beitingu úrræða fyrir börn og 

foreldra með súluritum. 

4.1.1 Grunnupplýsingar 

Í heildina svöruðu 14 þátttakendur spurningalistanum sem gerir 32,6% svarhlutfall. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þrír af svarendum voru ekki það foreldri sem tilkynnt hafði 

verið til Barnaverndar Reykjavíkur árið 2010 heldur hitt foreldrið sem ekki átti við 

vímuefnavanda að stríða. Þetta getur skekkt niðurstöður rannsóknarinnar og ber því að taka 

þeim með fyrirvara. Í spurningalistanum var spurt um sjö bakgrunnsbreytur sem mældu kyn, 

aldur, fjölda barna, hjúskaparstöðu, menntun, atvinnustöðu og búsetu þátttakanda.  

Þátttakendur rannsóknarinnar skiptust í 12 (85,7%) konur og tvo (14,3) karla. 

Aldursdreifingin var frá 20-60 ára en meira en helmingur var á þrítugsaldri eða níu 

þátttakendur (64%). Þá voru fjórir þeirra (29%) á aldrinum 30-39 ára og aðeins einn (7%) var í 

elsta hópnum eða á sextugsaldri. Enginn þátttakandi var á aldrinum 40-49 ára. 

Langflestir þátttakendur áttu börn á grunnskólaaldri. Tíu þeirra (71,4%) áttu börn á 

aldrinum 10-14 ára og þrír (21,4%) börn frá 6-9 ára. Aðeins einn þátttakandi (7,1%) átti barn 

á aldrinum 15-18 ára. 

Þátttakendur voru spurðir um barnafjölda og hversu mörg börn væru búsett hjá þeim í 

dag. Algengast var að þeir áttu eitt barn, eða 5 (35,7%) þátttakenda, þar á eftir áttu fjórir 
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þeirra (28,6%) þrjú börn, þrír (21,4%) áttu tvö börn og tveir þátttakenda (14,3%) fjögur börn 

eða fleiri. Þegar skoðað var hvort börnin byggju hjá þeim sem hlut áttu að máli kom í ljós að 

fimm þeirra (35,7%) voru ekki með börn búsett hjá sér í dag. Þá var einn (7,1%) sem sagði tvö 

börn búsett hjá sér, þrír (21,4%) sem sögðu eitt barn og fimm (35,7%) sem sögðu þrjú börn. 

Enginn þátttakandi sagði fjögur börn eða fleiri vera búsett á heimilinu. 

Þegar spurt var um hjúskaparstöðu var algengast að svarendur reyndust einhleypir 

(57,1%), sem er rúmlega helmingur þátttakenda. Breyturnar í sambandi og í sambúð voru 

sameinaðar, en fjórir (29%) sögðust vera í sambandi/sambúð og tveir (14,3%) vera giftir. 

Enginn þátttakandi var fráskilin/n eða ekkja/ekill.  

Menntunarstig var mælt með þremur breytum; þeir sem hafa lokið grunnskólaprófi, 

lokið framhaldsskólaprófi og þeir sem hafa lokið háskólaprófi. Algengast var að þátttakendur 

höfðu einungis lokið grunnskólaprófi eða átta þeirra (57,1%), framhaldsskólaprófi höfðu 

fjórir (28,6%) lokið og tveir (14,3%) háskólaprófi. 

Spurt var um núverandi stöðu þátttakenda hvað varðar atvinnu eða annars konar 

framfærslu. Búin var til ein breyta fyrir þá sem voru í námi eða vinnu, en það reyndust vera 

átta manns (57,1%) og þ.a.l. algengasta svarið. Þar á eftir sögðu fjórir (28,6%) að þeir væru á 

örorkubótum, einn (7,1%) með endurhæfingarlífeyri og loks einn (7,1%) með fjárhagsaðstoð. 

Enginn þátttakenda var skráður með atvinnuleysisbætur. 

Niðurstöður sýndu að stór hluti þeirra sem tók þátt byggi í leiguhúsnæði í dag, annað 

hvort á almennum leigumarkaði (37,5%) eða í félagslegu leiguhúsnæði (37,5%). Í eigin 

húsnæði bjuggu þrír þátttakendur (21,4%) og einn (7,1 %) bjó hjá ættingjum eða vinum. Árið 

2010 bjó aðeins einn þátttakandi (7,1%) í eigin húsnæði, átta bjuggu í leiguhúsnæði á 

almennum markaði (57,1%), fjórir í félagslegu leiguhúsnæði (28,6%) og einn (7,1%) bjó á 

áfangaheimili. 

4.1.2 Vímuefnaneysla þátttakenda  

Þátttakendur voru spurðir fimm til sex spurninga sem tengdust vímuefnaneyslu, edrútíma, 

virkni í AA samtökunum og ástundun á samkomur hjá trúarfélögum. Fyrst voru þeir beðnir 

um að svara því hvort þeir teldu sig eiga eða hafa átt við vímuefnavanda að stríða. Aðeins 

tveir (14,3%) svöruðu játandi, fjórir (28,6%) sögðu hitt foreldrið eiga í vímuefnavanda en átta 

þátttakenda (57,1%) svöruðu neitandi og var það algengasta svarið. Jafnframt var spurt hvort 



55 

þeir hefðu verið greindir með vímuefnaröskun/farið í áfengis- og vímuefnameðferð og 

svaraði helmingur játandi eða 50% en 50% svöruðu neitandi (Sjá mynd 2). 

 

Mynd 2: Þátttakendur sem telja sig glíma við vímuefnavanda og þeir sem hafa verið greindir með 
vímuefnaröskun/farið í meðferð. 

Þátttakendur voru í framhaldi spurðir hvort þeir neyttu áfengis eða vímuefna í dag. Þá 

svöruðu fimm þeirra (35,7%) neitandi en níu (64,3%) játandi, þ.e. áfengis. Enginn sagðist 

neyta ólöglegra vímuefna eða lyfseðilskyldra lyfja. Því næst voru þátttakendur spurðir um 

edrútíma og spurningin hljóðaði svona: Hvað hefur þú verið edrú lengi? Svarmöguleikarnir 

voru sex mánuði eða minna, eitt ár, tvö-þrjú ár, fjögur-fimm ár og sex ár eða lengur. Þeir 

voru aðeins spurðir sem sögðust ekki neyta áfengis og vímuefna í dag, þar sem spurningin 

átti ekki við hina þátttakendurna. Af þeim sem svöruðu spurningunni var einn fjórði 

þátttakenda. Einn (25%) sagði sex mánuði eða minna, einn svaraði (25%) eitt ár, einn (25%) 

tvö-þrjú ár og einn (25%) sagðist vera búinn að vera edrú í sex ár eða lengur. Enginn 

þátttakenda svaraði þrjú til fjögur ár. 

Í töflu 1 má sjá virkni þátttakenda á AA fundum og samkomum hjá trúarfélögum. Í ljós 

kom að flestir eða tíu manns (71,4%) stunda aldrei AA fundi, þrír (21,4%) stunda AA fundi 1-

3x í viku og einn (7,1%) fer sjaldnar en 1x í viku. Enginn þátttakenda sagðist fara 4-7x í viku 

eða oftar. Ástundun þeirra var svipuð hvað varðar samkomur hjá trúarfélögum en flestir eða 

níu þátttakendur (64,3%) sögðust aldrei fara á samkomur hjá trúarfélögum, tveir (14,3%) 

sögðust fara á samkomur hjá trúarfélögum 1-3x í viku og þrír (21,4%) sjaldnar en 1x í viku. 

Enginn þátttakenda sagðist fara á samkomur 4-7x í viku eða oftar.  
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Tafla 1. Fjöldi þátttakenda sem stundar AA fundi og samkomur hjá trúarsamfélögum. 

  AA fundir Samkomur hjá trúarfélögum 
Aldrei 71,4% (10) 64,3% (9) 
1-3x í viku 21,4% (3) 14,3% (2) 
4-7x í viku 0% 0% 
Sjaldnar 7,1% (1) 21,4% (3) 
Oftar 0% 0% 
Samtals 100% 100% 

 

 

4.1.3 Staða þátttakenda í tengslum við barnavernd og aðra þjónustu 

Þrjár spurningar litu að stöðu þátttakenda varðandi barnaverndarmál og þjónustu hjá 

félagsþjónustunni. Í fyrstu var spurt hversu oft þeir hefðu verið tilkynntir til barnaverndar 

vegna vímuefnavanda síðan árið 2010. Á mynd 3 má sjá svör þátttakenda. 

 

Mynd 3: Fjöldi tilkynninga til barnaverndar vegna vímuefnavanda síðan árið 2010. 

Eins og sjá má á mynd 3 var ríflega helmingur þátttakenda eða sex (42,9%) sem sagðist ekki 

hafa verið tilkynntur til barnaverndar vegna vímuefnavanda síðan árið 2010. Þrír (21,4%) 

sögðust hafa verið tilkynntir tvisvar eða oftar og einn (7,1%) sagðist hafa verið tilkynntur einu 

sinni. Þá voru fjórir þátttakendur (28,6%) sem vissu ekki hvort þeir hefðu verið tilkynntir 

síðan árið 2010.  

Tafla 2. Barnaverndarmál og þjónusta frá þjónustumiðstöð 

  Já Nei 

Barnaverndarmál í vinnslu 4 (28,6%) 10 (71,4%) 

Þjónusta frá þjónustumiðstöð 9  (64,3%) 3 (35,7%) 
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Tafla 2 sýnir að meirihluti þátttakenda eða 10 (71,4%) er ekki með mál í vinnslu hjá 

barnavernd í dag en fjórir aðilar (28,6%) eru með mál í vinnslu. Þátttakendur voru spurðir um 

hvort þeir þæðu þjónustu frá félagsþjónustunni í dag og svöruðu níu (64,3%) játandi og fimm 

(35,7%) neitandi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort eitthvert af börnum þeirra hefði verið tilkynnt til 

barnaverndar vegna áhættuhegðunar en eins og sjá má á mynd 4 voru aðeins þrjú börn 

þátttakenda (21,4%) sem höfðu verið tilkynnt en 11 þátttakendur (78,6%) sögðu börn sín 

ekki hafa verið tilkynnt til barnaverndar. 

 

 Mynd 4: Börn sem hafa verið tilkynnt til barnaverndar vegna áhættuhegðunar. 

Spurt var um virkni barna í íþrótta-, félags- eða tómstundastarfi. Svarmöguleikar voru já og 

nei. Tafla 3 sýnir að langflestir eða 10 (78,6%) svöruðu spurningunni játandi á meðan 4 

(21,4%) svöruðu neitandi. 

Tafla 3. Ástundun elsta barns þátttakenda í íþrótta-, tómstunda- eða félagsstarfi. 

  Já Nei 

Stundar (elsta) barnið þitt íþrótta-, félags- eða tómstundastarf? 10 (78,6%) 4 (21,4%) 

 

4.1.4 Áhyggjur og kvíði þátttakenda 

Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir hefðu áhyggjur af húsnæðismálum, 

fjármálum, barnaverndarmálum, fjölskyldumálum, heilsu, svefnvenjum eða matarvenjum. 



58 

 

Mynd 5: Áhyggjuefni þátttakenda. 

Mynd 5 sýnir að helmingur þátttakenda (50%) hefur ekki áhyggjur af neinum eftirfarandi 

þáttum. Aðeins tveir (14,3%) sögðust hafa áhyggjur af matarvenjum, svefnvenjum, 

fjölskyldumálum og barnaverndarmálum en þrír (28,6%) höfðu áhyggjur af fjármálum og 

heilsu. Þegar spurt var um heilsu var átt við líkamlega og andlega heilsu. Helsta áhyggjuefnið 

reyndist vera húsnæðismál þar sem sex (42,9%) sögðust hafa áhyggjur af húsnæðismálum.  

Áhyggjur þátttakenda voru einnig skoðaðar með tilliti til húsnæðisstöðu (Sjá mynd 6) og 

kom þar í ljós að flestir sem höfðu áhyggjur af einhverjum af ofangreindum þáttum bjuggu í 

félagslegu leiguhúsnæði. Af þeim sem höfðu áhyggjur af húsnæðismálum voru fjórir 

einstaklingar í félagslegu leiguhúsnæði og fjórir í leiguíbúð á almennum leigumarkaði. Enginn 

sem bjó í eigin húsnæði var með áhyggjur af tilgreindum þáttum og sá sem bjó hjá vinum eða 

ættingjum sagðist einnig ekki hafa áhyggjur. 

 

Mynd 6: Áhyggjur þátttakenda eftir húsnæðisstöðu. 
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Eins og sjá má á mynd 7 eru áhyggjur þátttakenda sem aðeins hafa lokið grunnskólaprófi 

töluvert meiri en annarra. Þrír með framhaldsskólapróf sögðust hafa áhyggjur af 

ofangreindum þáttum, einn af fjármálum og tveir af húsnæðismálum. Enginn 

háskólamenntaður sagðist vera með áhyggjur af tilgreindum þáttum.  

 

Mynd 7: Áhyggjur þátttakenda eftir menntun. 

 

Mynd 8: Hversu oft þátttakendur upplifa kvíða. 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir fyndu fyrir kvíða. Á mynd 8 má sjá að kvíði var 

afgerandi mikill hjá fimm þeirra (35,7%), þar sem þeir sögðust finna fyrir kvíða alla daga 

vikunnar. Þá voru þrír þátttakendur (21,4%) sem sögðust finna fyrir kvíða einu sinni til tvisvar 

í viku og tveir (14,3%) einu sinni til tvisvar í mánuði. Fjórir samtals (28,6%) sögðust aldrei 

upplifa kvíða (Sjá mynd 8). 
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Eins og sést á mynd 9 voru flestir þeirra sem upplifðu kvíða aðeins með grunnskólapróf. 

Fjórir af þeim fimm sem sögðust upplifa kvíða alla daga vikunnar höfðu lokið grunnskólaprófi 

en sá fimmti framhaldsskólaprófi. Þeir sem höfðu lokið háskólaprófi sögðust hvorugir finna 

fyrir kvíða. 

 

 Mynd 9: Kvíði þátttakenda eftir menntun. 

 

 Mynd 10: Hvað stuðlaði að jákvæðum breytingum í lífi þátttakenda? 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu aðstæður sínar hafa batnað frá því 2010 og ef svo 

væri hvað stuðlaði að jákvæðum breytingum í lífi þeirra. Svarmöguleikarnir voru áfengis- og 

vímuefnameðferð, viðtöl hjá sálfræðingi, endurhæfingarúrræði og annað. Svara mátti fleiri 

en einum svarmöguleika og voru menn hvattir til að taka fram aðra þætti sem stuðluðu að 

jákvæðum breytingum. Eins og sjá má á mynd 10 voru þrír (21,4%) sem svöruðu áfengis- og 
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vímuefnameðferð, þrír (21,4%) sem sögðu viðtöl hjá sálfræðingi og fimm (35,7%) sem sögðu 

endurhæfingarúrræði, nánar tiltekið Grettistak. Þá voru níu þátttakendur (64,3%) sem sögðu 

aðra þætti hafa stuðlað að jákvæðum breytingum. Aðrir nefndir þættir voru geðvernd, 

geðlæknir, lögreglan, breytt hugarfar hjá sjálfri mér, nýr maki, maki með vímuefnavanda 

flutti úr landi, stuðningur foreldra hvað varðar húsnæði, barnafatnað, húsgögn og fjárhag.  

4.1.5 Staðhæfingar um lífsgæði þátttakenda og barna þeirra 

Í þessum hluta rannsóknarinnar voru staðhæfingar settar fram og gátu þátttakendur svarað á 

fimm punkta likkertkvarða sem var mög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar 

ósammála og mjög ósammála. Staðhæfingarnar voru 13 og endurspegluðu meðal annars 

viðhorf þátttakenda um líf sitt í dag, félagslega stöðu, andlega og líkamlega heilsu og stöðu 

barna sinna. 

 

Mynd 11: Úrræði barnaverndar hafa hjálpað mér að ná tökum á lífi mínu. 

Mynd 11 sýnir að níu (57%) þátttakendur voru ósammála því að úrræði barnaverndar hefði 

hjálpað þeim að ná tökum á lífi sínu. þrír (30%) voru mjög sammála staðhæfingunni og tveir 

(14%) völdu svarmöguleikann hvorki né. 
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 Mynd 12: Ég er ánægður með líf mitt eins og það er í dag. 

Meirihluti þátttakenda eða tíu (71%) er ánægður með líf sitt í dag. Átta (57%) voru mjög 

sammála og tveir (14%) frekar sammála. Þá voru tveir (14%) sem sögðust vera ósammála og 

tveir (14%) sem svöruðu hvorki né um það hvort þeir væru ánægðir með líf sitt í dag (sjá 

mynd 12). 

 

 Mynd 13: Mér finnst ég hafa fulla stjórn á lífi mínu í dag. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu stjórn á eigin lífi í dag, svaraði mikill 

meirihluti að þeir væru sammála því. Þeir sem voru mjög sammála voru níu (57%) og þeir 

sem voru frekar sammála voru þrír (29%). Samtals  tveir (14%) voru ósammála því að hafa 

stjórn á eigin lífi og enginn svaraði hvorki né (sjá mynd 13). 
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 Mynd 14: Ég lít jákvæðum augum á líf mitt í dag. 

Eins og sjá má á mynd 14 sögðust allir nema einn líta á líf sitt jákvæðum augum í dag. Þeir 

sem voru mjög sammála voru 11 (79%) þáttakendur og tveir (14%) voru frekar sammála. Einn 

(7%) sagðist í dag hvorki líta á líf sitt jákvæðum né neikvæðum augum. Enginn sagðist 

ósammála því að líta jákvæðum augum á líf sitt. 

 

 Mynd 15: Ég hef náð flestum markmiðum sem eru mér mikilvæg. 

Á mynd 15 má sjá að stór hluti þátttakenda hefur náð flestum markmiðum sem eru þeim 

mikilvæg. Þeir sem voru mjög sammála voru fimm (36%) og frekar sammála fimm (36%). Þá 

voru þrír (21%) þátttakendur frekar ósammála og einn (7,1%) mjög ósammála. Enginn 

svaraði hvorki né. 
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 Mynd 16: Mér finnst andleg og líkamleg heilsa mín góð. 

Spurt var um andlega og líkamlega heilsu í tveimur aðskildum staðhæfingum. Meirihluti 

þátttakenda var sammála því að andleg og líkamleg heilsa sín væri góð (Sjá mynd 16). Einum 

fleiri sögðu andlega heilsu sína góða, eða 11 (79%), heldur en þeir sem voru sammála því að 

líkamleg heilsa sín væri góð, tíu (72%). Þátttakendur sem voru mjög ósammála því að 

líkamleg heilsa þeirra væri góð töldu tveir (14%) og einn (7%) var mjög ósammála því að 

andleg heilsa væri góð. Þá sagði einn (7%) að hann væri frekar ósammála því að andleg og 

líkamleg heilsa sín væri góð og einn (7%) svaraði hvorki né í báðum spurningum. 

 

 Mynd 17: Ég er ánægð/ur með félagsstöðu mína eins og hún er í dag. 
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Þegar þátttakendur voru spurðir um hversu ánægðir þeir væru með félagsstöðu sína í dag 

var enginn þeirra mjög ósammála og aðeins einn (7%) frekar ósammála. Þá var einn (7%) 

þátttakenda sem sagði hvorki né en nánast allir eða 12 (86%) sögðust ánægðir með 

félagslegu stöðu sína (sjá mynd 17). 

 

Mynd 18: Ég er í góðum samskiptum við fjölskyldu mína og ég á trygga vini. 

Eins og mynd 18 sýnir, eru flestir þátttakendur í góðum samskiptum við fjölskyldu sína og 

eiga trygga vini. Þá voru  12 (86%) sammála því að vera í góðum samskiptum við fjölskyldu 

sína, einn (7%) frekar ósammála og einn (7%) mjög ósammála. Þeir sem sögðust vera 

sammála því að eiga trygga vini mældust samtals 13 (93%) en einn (7%) sagðist vera frekar 

ósammála. Enginn þátttakandi svaraði hvorki né spurningunum. 
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Mynd 19: Barninu mínu gengur jafn vel og samnemendum sínum í skóla. 

Meirihluti foreldra var sammála því að börnum þeirra gengi jafn vel og samnemendum í 

skóla (Sjá mynd 19). Þá voru sjö (50%) sem svöruðu mjög sammála, fjórir (36%) voru frekar 

sammála á meðan tveir (14%) sagðist vera ósammála þessari fullyrðingu. Enginn þátttakandi 

svaraði hvorki né. 

 

 Mynd 20: Barnið mitt er félagslega einangrað og kvíðið 

Þátttakendur voru spurðir hvort barnið þeirra væri félagslega einangrað eða kvíðið. Þeir voru 

beðnir um að svara spurningunni um elsta barnið sitt ef þeir ættu fleiri en eitt barn (Sjá mynd 

20). Meirihluti þátttakenda, eða 11 (79%), voru mjög ósammála því að barnið þeirra væri 

félagslega einangrað á meðan aðeins sex (43%) sagðist vera mjög ósammála því að barnið 
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þeirra væri kvíðið. Þá var einn (7%) frekar sammála og tveir (14%) mjög sammála því að barn 

þeirra væri félagslega einangrað. Þá voru þrír (21%) mjög sammála því að barn þeirra væri 

kvíðið, þrír (21%) frekar sammála og tveir (14%) svöruðu með því að segja hvorki né. Í 

hvorugri spurningu svaraði þátttakandi með valmöguleikanum frekar ósammála.  

4.1.6 Ánægja þátttakenda með barnavernd 

Í lok könnunarinnar var ein opin spurning þar sem þátttakendum var gefinn kostur á að koma 

með athugasemdir eða ábendingar um aðkomu barnaverndar á tilkynntu máli þeirra. 

Spurningin var svo orðuð: Er eitthvað sem þú telur að barnavernd hefði getað gert eða getað 

gert betur við vinnslu á þínu máli? 

Þátttakendur tjáðu sig lítið við þessari spurningu. Flestir svöruðu með annað hvort já eða 

nei, en aðeins nokkrir tjáðu sig frekar. Tveir vildu koma því á framfæri að barnavernd gerði 

allt sem hún gæti og vildi aðeins það besta fyrir notendur. Þrír þátttakenda sögðust ánægðir 

með hvernig barnaverndarmál þeirra var unnið. Auk þess sagðist einn hafa verið með góðan 

barnaverndarfulltrúa og annar þátttakandi sagðist hafa þurft á aðstoð að halda vegna 

aðstæðna. Sá þriðji sagði góð úrræði vera til staðar hjá barnavernd. Þátttakendur sögðu: 

Nei, ég er nokkuð sátt með mitt mál og hvernig það fór, ég var með góðan 

barnaverndarfulltrúa og ekkert út á það að setja. 

Nei, barnavernd var með mig undir smásjá árið 2010 sem var mjög gott. Ég þurfti á því 

að halda, var alein með stelpuna þá. 

Nei, gera allt sem þeir geta, góð úrræði. 

Nokkrir þátttakendur sögðu að það hefði mátt gera margt betur. Meðal annars nefndu tveir 

þeirra að þeir voru ekki sáttir með hvernig mál þeirra var unnið hjá barnavernd, sögðu hana 

þurfa að stuðla betur að því að hjálpa fólki en ekki vinna gegn foreldrum. Tveir þátttakendur 

sögðu alla vinnslu hafa verið mjög formlega, ekki hefðu verið nein áhrifarík úrræði og einn 

benti meðal annars á að foreldrar sem væru í vímuefnaneyslu væru gefin endalaus tækifæri. 

4.2 Úrræði barnaverndar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum um úrræði sem beitt var í málum þar sem 

foreldrar voru tilkynntir til Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnavanda árið 2010 og þar 

sem talin var þörf á íhlutun af hálfu Barnaverndar. Annars vegar er fjallað um hefðbundin 

stuðningsúrræði sem beitt var og hins vegar úrræði utan heimilis. Skönnuð voru gögn úr59 
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málum og í kjölfarið skráð niður öll úrræði sem Barnavernd Reykjavíkur beitti við vinnslu í 

hverju máli, bæði fyrir börn og foreldra. Vert er að hafa í huga að sjaldan var aðeins einu 

úrræði beitt í hverju máli.  

Á mynd 21 má sjá stuðningsúrræði sem algengast var að Barnavernd Reykjavíkur beitti í 

vinnslu þeirra 59 mála, þar sem foreldrar voru tilkynntir til barnaverndar vegna 

vímuefnavanda árið 2010. Eins og sést á myndinni var algengast að barni og foreldrum væri 

leiðbeint, eða í 21 (35,6%) tilviki og í 20 (33,9%) tilvikum voru foreldrar aðstoðaðir við að 

leita sér vímuefnameðferðar. Mikilvægt er að taka fram að þó foreldrar hafi verið aðstoðaðir 

við að leita sér vímuefnameðferðar gefur það ekki réttar upplýsingar um hvort foreldri fór í 

vímuefnameðferð. Foreldrar fóru í viðtöl hjá sálfræðingi í 14 (23,7%) tilvikum og börn í viðtöl 

hjá sálfræðingi í 11 (18,6%) tilvikum. Fjölskyldum var útvegaður tilsjónarmaður, persónulegur 

ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda í 11 (18,6%) tilvikum. Í fæstum tilvikum eða 8 (13,6%) var 

barni útvegaður viðeigandi stuðningur/meðferð þar með talin sumardvöl, Barnahús og MST 

fjölkerfameðferð. Barni og fjölskyldu þess var veitt önnur aðstoð í 26 (44,1%) tilvikum (Sjá 

töflu 4). 

 

 Mynd 21: Stuðningsúrræði Barnaverndar Reykjavíkur. 

Á mynd 21 má einnig sjá hvaða stuðningsúrræðum var beitt við vinnslu í málum þátttakenda. 

Eins og hjá heildinni var algengast að barni og foreldrum væri leiðbeint eða í 8 (57,1%) 

tilvikum. Þar næst voru foreldrar aðstoðaðir við að leita sér vímuefnameðferðar í sex (41,8%) 
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tilvikum, í fimm (37,7%) tilvikum var foreldrum vísað í viðtöl hjá sálfræðingi og barni vísað til 

sálfræðings í fjórum (28,6%) tilvikum. Fjölskyldu var útvegaður tilsjónarmaður, persónulegur 

ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda í fjórum (28,6%) tilvikum. Líkt og hjá heildinni var barni 

útvegaður viðeigandi stuðningur/meðferð, þar með talið sumardvöl, Barnahús og MST í 

þremur (21,4%) tilvikum. Í tíu (71,4%) tilvikum fékk barn og fjölskylda aðra aðstoð en greint 

er frá hér að framan (Sjá töflu 4). 

Tafla 4: Fjöldi í önnur úrræði 

 Allir Þátttakendur 

Styrkt fóstur 2 1 

BUGL 3 1 

Foreldrahús (sjálfstyrking/uppeldi) 7 4 

FMB teymi 1 0 

Forsjárhæfnimat 10 2 

Karlar til ábyrgð 2 1 

Endurhæfingarúrræði (Grettistak) 2 1 

 

 Í töflu 4 má sjá önnur stuðningsúrræði sem foreldrum og börnum var vísað í. Eins og sjá má 

þá var langalgengast að foreldrum væri vísað í forsjárhæfnismat eða tíu foreldrum, þar af 

tveimur þátttakendum. Næst á eftir því var foreldrum oftast vísað í foreldrahús, annað hvort 

á sjálfstyrkingar- eða uppeldisnámskeið. Í önnur úrræði var foreldrum vísað 2-3x að frátöldu 

FMB teyminu, þar sem aðeins einum einstakling var vísað í og engum af þátttakendum. 
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Mynd 22: Úrræði utan heimilis 

Á mynd 22 má sjá að barn var sett í tímabundið fóstur í 23 (39%) tilvikum og í sex (42,9%) 

tilvikum hjá þátttakendum í könnuninni. Þá var 8 (13,6%) börnum komið í varanlegt fóstur og 

þremur (21,4%) af börnum þátttakenda. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær settar í samhengi við 

rannsóknir og kenningar sem fjallað var um í fræðilegri samantekt. Einnig verður hluti af 

niðurstöðum borinn saman við tvær samskonar rannsóknir, þar sem innihaldsgreining fór 

fram á íhlutunum í svipuðum málum á sex mánaða tímabili árið 2010 og 2011, annars vegar 

hjá Barnavernd Reykjavíkur og hins vegar hjá Barnavernd í Hafnarfirði (Drífa Andrésdóttir, 

2013; Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). Leitast verður við að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með og settar verða fram ályktanir út frá 

megin niðurstöðum. Fyrst verða dregnar ályktanir af megin niðurstöðum könnunarinnar og 

gögnum úr málaskrá Barnaverndar Reykjavíkur og þar á eftir er gerð samantekt á 

niðurstöðum og rannsóknarspurningunum svarað.  

5.1 Grunnupplýsingar 

Mikill munur var á kynjahlutfalli þátttakenda í rannsókninni en konur voru 85,7% og karlar 

aðeins 14,3%. Aftur á móti ber að hafa í huga að mikill meirihluti úrtaksins voru konur eða 

90,3% og karlar aðeins 9,03%. Þetta getur gefið vísbendingar um að auðveldara sé að ná í 

karla sem tilkynntir hafa verið til barnaverndar vegna vímuefnavanda en konur. 

Rúmlega helmingur þátttakenda var undir þrítugu en 29% var á fertugsaldri. Enginn 

þátttakenda var á fimmtugsaldri og aðeins 7% var á aldrinum 50-59 ára. Því er ljóst að 

meirihluti foreldra sem tilkynntur er til barnaverndar vegna vímuefnavanda er ungt fólk.  

Samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands (2016) eru þættir sem spá fyrir um sárafátækt 

breytilegir milli ára en algengt er að heimilisgerð, húsnæðisstaða og heilsufar hafi ákveðið 

forspárgildi. Niðurstöður sýndu að einstæðir foreldrar og einstaklingar án barna voru líklegri 

til að lenda í sárafátækt. Þegar hjúskaparstaða þátttakenda var skoðuð má sjá að rúmlega 

helmingur þeirra voru einstæðir foreldrar. Þá bjuggu 75%  í leiguhúsnæði og 28,6%  foreldra 

höfðu áhyggjur af heilsu sinni (sjá mynd 5 í kafla 4). Út frá þessum niðurstöðum má álykta að 

meirihluti þátttakenda eigi í hættu á að falla í sárafátækt.  

Það má segja að búseta hafi batnað töluvert frá árinu 2010 en þá var aðeins einn 

þátttakandi sem bjó í eigin húsnæði en í dag sögðust þrír búa í eigin húsnæði. Þá hafði þeim 

sem bjuggu á almenum leigumarkaði fækkað, en árið 2010 bjuggu þar átta einstaklingar en 
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nú aðeins fimm. Auk þess var einum fleiri sem bjuggu í félagslegu leiguhúsnæði í dag en árið 

2010. Samkvæmt sjónarhorni um velferð barna er mikilvægt að foreldri geti veitt barni 

öruggt umhverfi (Thompson o.fl., 2013). Thompson og félagar (2013) bentu á að mæður eiga 

oft í erfiðleikum með að finna öruggt húsnæði eftir inniliggjandi vímuefnameðferð og fara 

jafnvel aftur í óæskilegt umhverfi vegna skorts á fjármagni. Út frá þessu má álykta að 

húsnæðisstaða þátttakenda hafi batnað og jafnvel fjárhagsstaða að sumu leyti, þar sem eigin 

húsnæði og félagslegt leiguhúsnæði er öruggari kostur en húsnæði á almennum 

leigumarkaði.  

Salinas-Jiménez og félagar (2011) benda á að menntun hafi bein áhrif á lífskjör. Þegar 

menntunarstig þátttakenda var skoðað kom fram að lítill hluti þeirra hafði lokið háskólaprófi 

en hlutfall þeirra sem stunda menntun á háskólastigi á Íslandi er hátt miðað við önnur OECD 

ríki (OECD, 2014). Með þessu má ætla að þátttakendur séu minna menntaðir en almenningur 

og búi við lakari lífskjör. Menntun gefur einstaklingum tækifæri á að vera virkur 

samfélagsþegn, eflast, þroskast og brjótast úr fátækt (Sigrún Harðardóttir o.fl., 2012). 

Rúmlega helmingur þeirra sem tóku þátt hafði aðeins lokið grunnskólaprófi og gefur það til 

kynna að meirihluti þeirra sé líklegur til að vera lágt launaður eða atvinnulaus (Rumberger og 

Thomas, 2000). Einnig benda niðurstöður rannsókna  til þess að að ungt fólk án 

framhaldsskólaprófs sé verr statt í dag en áður fyrr vegna aukinnar kröfu um menntun í 

nútímasamfélagi (Doss og Lawrence Soosai, 2015; Rumberger og Thomas, 2000). Aftur á 

móti var áhugavert að sjá að rúmlega helmingur þátttakenda er í vinnu eða námi sem bendir 

til að stór hluti þeirra er virkur í daglegu lífi. Þá voru 28,4% á örorkubótum en enginn 

atvinnulaus. 

5.2 Bati frá vímuefnavanda og barnaverndarmál 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er öllum landsmönnum skylt að tilkynna til 

barnaverndar ef grunur vaknar um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða sætir illri 

meðferð. Allar tilkynningar sem berast eru skráðar með kerfisbundnum hætti og fara í 

ákvörðunarferli um hvort kanna eigi málið frekar (Barnaverndarstofa, 2015). Allir foreldrar í 

úrtakinu voru skráðir sem forsjáraðilar þeirra barna þar sem tilkynnt var um vímuefnaneyslu 

foreldra árið 2010. Áhugavert þótti að sjá  þegar þátttakendur voru spurðir um hvort þeir 

teldu sig eiga eða hafa átt við vímuefnavanda að stríða. Þrír svarendur, þar af tveir karlar, 

sögðust ekki glíma við vímuefnavanda en allir sögðu þeir fyrrverandi maka sinn með 
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vímuefnaröskun. Út frá þessu má ætla að barnið hafi búið við vímuefnaneyslu á einhverjum 

tímapunkti en búi ekki lengur hjá því foreldri sem er vissulega jákvætt. 

Einnig þótti það áhugavert, þegar þátttakendur voru spurðir um eigin vímuefnavanda, að 

þeir svöruðu almennt spurningunni neitandi. Meira en helmingur svarenda taldi sig ekki eiga 

eða hafa átt við vímuefnavanda að stríða. Samkvæmt Dr. Terance Gorski sem er vel þekktur 

fyrir störf sín með einstaklingum sem glíma við vímuefnavanda, er vímuefnaröskun 

ólæknandi, stigversnandi sjúkdómur (Gorski og Miller, 1986). En allir þátttakendur voru 

tilkynntir til barnaverndar vegna vímuefnaneyslu, sem á við um allt frá lítilli neyslu og fáum 

vandamálum yfir í fíkn og mikil vandamál, til dæmis vanrækslu á fjölskyldu eða börnum 

(Doweiko, 2012). Einnig komu niðurstöður úr spurningu, þar sem spurt var um greiningu á 

vímuefnaröskun eða hlutfall þeirra sem höfðu farið í vímuefnameðferð, á óvart en þar kom í 

ljós að 50% þátttakenda hafði farið í vímuefnameðferð eða verið greindur með 

vímuefnaröskun. Í ljósi þess að aðeins 14% þeirra sögðust telja sig eiga við vímuefnavanda að 

stríða en 50% hafði farið í vímuefnameðferð (Sjá mynd 7 í kafla 4), má álykta að meirihluti 

svarenda sé í afneitun gagnvart vanda sínum. Ákveðinn hluti fræðimanna bendir á að 

mikilvægt hlutverk afneitunar sé ekki nógu viðurkennt (Pickard, 2016) en afneitun er 

áberandi eiginleiki fíknar (Gorski og Grinstead, 2000). Samkvæmt Gorski og Grinstead (2000) 

er afneitun jákvæð til skamms tíma en ekki þegar einstaklingur notar réttlætingu til að 

forðast að bera ábyrgð á gjörðum sínum, neitar að koma auga á vandamálið og þar með 

útilokar möguleikann á bata.  

Í framhaldi voru þátttakendur spurðir um neyslu á vímuefnum í dag og kom þá í ljós að 

meirihluti þeirra neytir áfengis. Þetta bendir til að börn þessara foreldra búi við 

vímuefnamiðað umhverfi sem hefur neikvæð áhrif. Rannsókn Raitasalo og félaga (2011) 

sýndi að vímuefnaneysla foreldra hefur neikvæð áhrif á börn, ekki aðeins vegna sjálfrar 

neyslunnar heldur einnig vegna annarra afleiðinga sem foreldrar telja börn sín ekki sjá eða 

skilja. Af þeim fjórum sem sögðust ekki neyta vímuefna í dag hafði einn verið án vímuefna í 

sex mánuði eða minna og einn í sex ár eða meira. Hinir tveir þátttakendurnir höfðu verið án 

vímuefna í 1 til 3 ár. Þeir sem sögðust ekki neyta vímuefna í dag virtust allir meðvitaðir um 

þætti sem skipta máli til að viðhalda batanum, til að mynda virkni í AA-samtökunum. Þrír af 

fjórum, sem sögðust stunda AA fundi, fóru 1-3x í viku á meðan einn sagðist fara sjaldnar. 

Aðeins tveir stunduðu reglulega samkomur hjá trúarfélögum og þrír sjaldnar en einu sinni í 
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viku. Til að auka líkurnar á að viðhalda þeim bata sem einstaklingar ná eftir meðferð er 

mikilvægt fyrir þá að stunda AA-fundi (Gabhainn, 2003; Gorski og Miller, 1986; Gossip, o.fl., 

2007; Marc, 2008). 

Samkvæmt Laslett og félögum (2012) var tæplega fjórðungur barna sem var tilkynntur 

oftar en einu sinni til barnaverndar fyrir vanrækslu á fimm ára tímabili. Þar sem um 

vímuefnavanda foreldra var að ræða voru börn mun líklegri en önnur börn að verða tilkynnt 

til barnaverndar endurtekið. Í þessari rannsókn sögðust flestir þátttakenda ekki vera með 

mál í vinnslu hjá barnavernd í dag og sagðist rúmlega helmingur ekki hafa verið tilkynntur til 

barnaverndar vegna vímuefnavanda frá því 2010. Hins vegar voru 28,6% sem vissu ekki hvort 

þau höfðu verið tilkynnt. Áhugavert þótti að sjá hversu stór hluti þátttakenda vissi ekki hvort 

tilkynning hefði borist til barnaverndar síðan 2010 en samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002 fá forsjáraðilar bréf frá barnavernd innan sjö daga frá tilkynningunni. Þessar 

niðurstöður gætu bent til þess að þessi hópur hafi verið í vímuefnaneyslu eða að minnsta 

kosti í einhverri óreglu frá því árið 2010 þar sem viðkomandi foreldri hefur annað hvort ekki 

fengið bréfið eða man ekki eftir því. 

Foreldrar voru einnig spurðir um áhættuhegðun barna sinna, það er að segja hvort 

eitthvert af börnum þeirra hefði verið tilkynnt til barnaverndar vegna áhættuhegðunar. 

Meirihlutinn svaraði neitandi en 21,4% sögðu börn sín hafa verið tilkynnt vegna 

áhættuhegðunar. Samkvæmt Calhoun og félögum (2015) geta afleiðingar vímuefnaneyslu 

foreldra gagnvart börnum þeirra verið hegðunarvandi, árásarhneigð og jafnvel afbrot. Út frá 

þessu má álykta að börn þessara foreldra séu ágætlega stödd hvað þetta varðar, fram að 

unglingsárum að minnsta kosti en samkvæmt þátttakendum var 90% barna þeirra undir 14 

ára aldri og meirihlutinn virkur í íþrótta-, félags- eða tómstundastarfi. Þegar spurt var hvort 

þátttakendur töldu barnavernd hafa hjálpað sér að ná tökum á lífi sínu var rúmlega 

helmingur ósammála staðhæfingunni, 30% sammála og 14% svöruðu hvorki né. Eins og kom 

fram í niðurstöðukaflanum hér að framan voru fáir þátttakendur sem tjáðu sig þegar þeir 

fengu tækifæri til að koma með ábendingar um hvað mætti eða hefði mátt betur fara við 

vinnslu barnaverndarmála þeirra. Í ljósi þess hve lítil svörun var við þessari spurningu taldi 

rannsakandi ekki þörf á að þemagreina svörin nánar. Sumir höfðu ekkert að segja þegar þessi 

spurning var borin upp. Um helmingur svarenda sem tjáði sig lýsti yfir ánægju sinni með 

þjónustu og stuðning sem þeir fengu af hálfu barnaverndar og barnaverndarstarfsmanna. 
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Hinn helmingur þeirra sem tjáðu sig lýsti yfir óánægju sinni með hvernig barnavernd vinnur 

að málum. Sumir sögðu barnavernd vinna gegn foreldrum og aðrir voru ósáttir við of formleg 

vinnubrögð og væg úrræði af hálfu barnaverndar. Samkvæmt þessum niðurstöðum má 

álykta að foreldrar hafi ólíka reynslu og skoðun af þjónustu og stuðningi af hálfu 

barnaverndar. Þá bendir það einnig til þess að mikilvægt sé að stuðla að samvinnu við 

foreldra en með samvinnu eru meiri líkur á árangri (Barnaverndarstofa, 2015). Sömuleiðis 

benda niðurstöður til áhugaleysis hópsins á viðfangsefninu þar sem svarhlutfall var lágt við 

þessari tilteknu spurningu.  

Áhugavert var að sjá að allir þátttakendur sögðu aðstæður sínar bættar frá því 2010. Þá 

var algengast að þeir nefndu endurhæfingarúrræðið Grettistak þann þátt sem stuðlaði að 

jákvæðum breytingum í lífi þeirra. Þessar niðurstöður samræmast erlendri rannsókn sem 

Thompson og félagar (2013) gerðu og bentu á að fjölskyldur sem glíma við vímuefnavanda 

þurfi alhliða þjónustu í tengslum við menntun, vinnu, húsnæði, langvarandi 

vímuefnameðferð og foreldra- og fjármálanámskeið, til að auka líkurnar á góðum árangri. Þá 

svöruðu 21,4% að áfengis- og vímuefnameðferð hefði hjálpað en 64,3% þátttakenda töldu 

aðra þætti eins og lögreglu, geðhjálp og breytt hugafar hjá sjálfum sér hafa stuðlað að 

jákvæðum breytingum. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að úrræði barnaverndar stuðli 

að jákvæðum breytingum á einstaka þátta í fjölskyldum sem glíma við vímuefnavanda, svo 

sem edrúmennsku, en aðrir þættir eins og menntun, fjárhagsstaða og húsnæðismál eru 

ennþá vandi í lífi þessara fjölskyldna. Eins er mögulegt að aðkoma barnaverndar sé upphafið 

að jákvæðum breytingum í lífi þessara fjölskyldna og síðan taki úrræði á vegum annarra 

stofnana við í framhaldi og því ekki gefið nægan gaum af foreldrum.  

5.3 Lífsgæði þátttakenda og virkni 

Til að mæla lífsgæði eru félagslegar aðstæður einn lykilþátta (Kolbrún Albertsdóttir o.fl., 

2009). Á meðal þátttakenda var 86% sammála því að vera ánægð/ur með félagslegu stöðu 

sín í dag en aðeins 7% svöruðu frekar ósammála. Félagsleg tengsl þátttakenda mældust 

einnig mjög góð en 93% sögðust eiga trygga vini og 86% sögðust vera í góðum samskiptum 

við fjölskyldu sína. Félagsfræðin metur lífsgæði út frá velferð eða félagslegum aðstæðum, 

umhverfi einstaklingsins, afkomu og lífskjörum. Aftur á móti eru lífsgæði innan sálfræðinnar 

metin eftir huglægum þáttum, svo sem hamingju, gleði, sálrænum hag og nægjusemi 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). 
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Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að 71% þátttakenda eru ánægðir með líf sitt í 

dag, 86% töldu sig hafa fulla stjórn á lífi sínu og 72% voru sammála því að hafa náð flestum 

markmiðum sem þeim eru mikilvæg. Í ljósi þess að megineinkenni vímuefnaröskunar er 

stjórnlaus neysla (APA, 2013) þykir áhugavert að svona hátt hlutfall þátttakenda skuli 

sammála því að hafa fulla stjórn á lífi sínu í dag í ljósi þess hversu stór hluti neytir enn 

áfengis. Eru þátttakendur þá ekki lengur með vímuefnaröskun? Eða eru þeir mögulega í 

afneitun gagnvart afleiðingum stjórnleysisins og segja sig þess vegna með fulla stjórn? Erfitt 

er að álykta þar sem ekki er um neinn samanburðarhóp að ræða. Samkvæmt Picci og 

félögum (2014) má sjá aukinn mun á lífsgæðum einstaklinga með vímuefnaröskun eftir að 

þeir hafa lokið meðferð, eftir sex mánuði annars vegar og 12 mánuði hins vegar, þ.e. ef 

viðkomandi heldur sig frá áfengi og vímuefnum. Aftur á móti ef einstaklingur fellur á 

vímuefnabindindi eftir meðferð er ekki um aukin lífsgæði að ræða.  

72% taldi líkamlega heilsu sína góða og 79% var sammála því að andleg heilsa þeirra væri 

góð. Samkvæmt Maeyer og félögum (2009) leggja einstaklingar með vímuefnavanda ekki 

mikla áherslu á líkamlega heilsu en þeir bentu á að aðrir þættir eins og jákvætt viðhorf og 

það að setja sér markmið væri þeim ofar í huga hvað aukin lífsgæði varðar. Í ljósi þess að 

vímuefnaröskun hefur veruleg áhrif á andlega og líkamlega þætti þeirra sem misnota 

vímuefni má ætla að þetta hlutfall sé fremur hátt (APA, 2013; Gorski og Miller, 1986). Aftur á 

móti var stór hluti þáttakenda sem upplifði mikin kvíða, eða rúmlega 35% fundu fyrir kvíða 

alla daga vikuna og 21% 1-2x í viku. Einnig var um helmingur foreldrar sammála því að barnið 

þeirra væri kvíðið, en rannsóknir hafa sýnt langtíma afleiðingar af vímuefnaneyslu foreldra sé 

meðal annars kvíði og félagsleg einangrun (Conners-Burrow, Kyzer, Pemberton, McKelvey, 

Whiteside-Mansell, og Fulmer, 2013; Zimic og Juikic, 2012). Samkvæmt Bowen (1978) á 

misnotkun á vímuefnum sér stað þegar mikill kvíða er innan fjölskyldna og ákjósanleg 

tilfinningaþróun einstaklinga á sér stað þegar meðlimir fjölskyldunnar eru meðal annars með 

lítin kvíða (Nichols, 2013). 

Ísland býr við hvað bestu lífskjör í heiminum (Human development, 2015) og er ein 

ríkasta þjóð heims þegar þjóðartekjur á einstakling eru mældar (Harpa Njálsdóttir, 2003). 

Rannsóknin sýndi áhugaverðar niðurstöður hvað áhyggjur þátttakenda varðar en 50% hafði 

ekki áhyggjur af neinum þáttum sem spurt var um (sjá mynd 5 í kafla 4). Sá þáttur sem 

mældist hæst eða 42,9% var með áhyggjur í tengslum við húnæðismál og þar á eftir voru 
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29% með áhyggjur af fjármálum. Þrátt fyrir að efnislegir mælikvarðar séu ekki alltaf forsenda 

góðra lífskjara þá getur það gefið góða mynd. Vankantar velferðarkerfisins verða hins vegar 

til þess að ákveðnir hópar eiga í meiri hættu á að verða fyrir fátækt (Alþýðusamband Íslands, 

2013; Harpa Njálsdóttir, 2003). Þrátt fyrir að helmingur þátttakenda sagðist hafa áhyggjur af 

tilteknum þáttum (sjá mynd 5 í kafla 4) þá eru 93% þeirra sem líta jákvæðum augum á lífið í 

dag. Það getur verið vísbending um að stór hluti þessara foreldra sé bjartsýnn á framtíðina. 

5.4 Úrræði barnaverndar 

Samkvæmt Fallon og félögum (2011) er algengara að úrræðum sé beitt af hálfu barnaverndar 

þegar barn er tilkynnt til barnaverndar vegna vímuefnavanda foreldra. Rannsóknir sýna að 

vímuefnaneysla foreldra getur haft áhrif á samband foreldris og barns (Manly, Oshri, Lynch, 

Herzog og Wortel, 2012). Tengslakenningar benda á að þegar foreldrar vanrækja börn sín eru 

auknar líkur á óöruggum tengslum og samkvæmt Ainsworth eru foreldrar líklegir til að þurfa 

ráðgjöf eða meðferð til að ná slíkum tengslum (Manly, Oshri, Lynch, Herzog og Wortel, 2012; 

Page, 2011). 

Í rannsókninni skannaði rannsakandi mál 59 barna sem tilkynnt voru til Barnaverndar 

Reykjavíkur árið 2010 og þar sem talin var þörf á frekari íhlutun af hálfu barnaverndar eftir 

að könnun var lokið. Gjarnan eru notuð fleiri en eitt úrræði í hverju máli (Barnaverndarstofa, 

2012) en skráð voru niður þau úrræði sem komu fram í áætlun meðferðar í hverju máli fyrir 

sig. Í ljós kom að ekki var um neitt eitt sérstakt úrræði að ræða fyrir þennan tiltekna hóp sem 

samræmist niðurstöðum Hildigunnar Ólafsdóttur og Kristnýjar Steingrímsdóttur (2013) og 

Drífu Andrésardóttur (2013). Allskyns úrræði voru notuð en almenn úrræði barnaverndar 

voru algengust. Skönnun á málaskrám leiddi í ljós að í 21 (35,6%) tilfelli var barni og 

foreldrum leiðbeint. Þá voru foreldrar aðstoðaðir við að leita sér meðferðar í 33,9% tilvika. Í 

ljósi þess að tilkynningar varða vímuefnavanda foreldra verður það að teljast fremur lágt 

hlutfall. Rannsókn Traube (2012) leiddi í ljós að stór hluti foreldra sem tilkynntur er til 

barnaverndar þarf að fara í vímuefnameðferð. Aftur á móti er ekki stór hluti foreldra sem fer 

í meðferð og þeim mun færri sem ljúka henni. Samkvæmt Grella (2009) er mikilvægt að 

hjálpa foreldrum með vímuefnavanda í meðferð til auka líkurnar á bata. Aftur á móti var 

áhugavert að sjá niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður úr rannsókn sem gerð var í 

Hafnarfirði og Reykjavík, en þar var enn lægra hlutfall foreldra sem aðstoðað var við að 

komast í meðferð eða aðeins 13% í Hafnarfjarðarbæ og 20% í Reykjavík. Á þessum 
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niðurstöðum má draga þá ályktun að í  Reykjavík eru fleiri foreldrar aðstoðaðir í meðferð en 

gert er í Hafnarfjarðarbæ. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þegar foreldrar eru aðstoðaðir til 

meðferðar eins og kemur fram í málaskrám þá jafngildir það ekki að foreldrar fari í meðferð 

og klári hana.  

Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 eru úrræði utan heimilis ekki notuð nema 

stuðningsúrræði án töku barns af heimili hafi ekki skilað nógu góðum árangri. Í þessari 

rannsókn sýndu niðurstöður að í 39% tilfella fór barn í tímabundið fóstur og í ríflega helmingi 

tilfella hjá þátttakendum rannsóknarinnar. Sömuleiðis voru tæplega 14% barna komin í 

varanlegt fóstur og rúmlega 21% barna þátttakenda. Það má segja að þetta telst frekar hátt 

hlutfall mála þar sem alvarlegum úrræðum er beitt en það samræmst fjölmörgum erlendum 

rannsóknum (Akin, 2015; Burns o.fl., 2012; Dubowitz, Kim, Black, Weisbart, Semiatin, 

Magder, 2011; Thompson o.fl., 2013; Traube, 2012) og niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

gerð var á íhlutunum Barnaverndar í Reykjavík (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2015).  

5.5 Svör við rannsóknarspurningum 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða afdrif foreldra sem tilkynntir hafa verið til 

Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnaneyslu og hvaða íhlutun Barnavernd Reykjavíkur 

hefur notast við vinnslu mála, þar sem foreldrar hafa verið tilkynntir vegna vímuefnaneyslu, 

þá bæði fyrir foreldra og börn þeirra. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: Hver er staða 

þessara foreldra hvað varðar vinnslu Barnaverndar Reykjavíkur og bata frá vímuefnavanda? 

Hver er staða þessara foreldra og barna, hvað varðar lífsgæði og virkni? Hver er íhlutun í 

málum foreldra annars vegar og barna þeirra hins vegar, sem tilkynntir hafa verið til 

Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnavanda? 

Áhugavert var að sjá niðurstöður rannsóknarinnar hvað varðar afdrif foreldra sem 

tilkynntir hafa verið til Barnaverndar Reykjavíkur vegna vímuefnaneyslu. Eins og áður hefur 

komið fram var svarhlutfall aðeins 32,6% eða 14 foreldrar, en erfitt var að ná til úrtaksins þar 

sem stór hluti var ekki með skráð virk símanúmer, hvorki í málaskrám Barnaverndar 

Reykjavíkur né annars staðar. Út frá þessum niðurstöðum má ef til vill draga þá ályktun að 

þessir foreldrar gætu ennþá verið í óreglu og vímuefnaneyslu.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti þátttakenda telja sig ekki glíma við 

vímuefnavanda. Flestir þátttakendur neyta áfengis í dag en af þeim sem sögðust ekki neyta 
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vímuefna í dag, höfðu aðeins tveir þeirra verið án vímuefna í meira en eitt ár. Aftur á móti 

voru allir sem sögðust án vímuefna í dag vera virkir í AA-samtökunum, sem er talinn 

nauðsynlegur þáttur til að öðlast bata við vímuefnaröskun samkvæmt Gorski og Miller 

(1986). Flestir þátttakendur sögðust ekki vera með mál í vinnslu hjá barnavernd í dag og 

flestir sögðust ekki hafa verið tilkynntir eftir árið 2010. En líklegt er að þessar niðurstöður 

gefi ekki rétta mynd af fjölda tilkynninga eftir 2010, þar sem 28,6% þeirra sagðist ekki vita 

hvort þeir hefðu verið tilkynntir til barnaverndar. Í ljósi þess að meirihluti svarenda neytir 

áfengis í dag og er að öllum líkindum með vímuefnaröskun, má álykta að börn sem hafa verið 

tilkynnt til barnaverndar vegna vímuefnaneyslu foreldra að minnsta kosti einu sinni, séu í 

mun meiri hættu en börn almennt að verða fyrir líkamlegum, félagslegum og 

tilfinningalegum skaða (Akin o.fl., 2015; Berger, Slack, Waldfogel, Bruch, 2010; Weiechelt og 

Okudaye, 2012) 

 Eins og komið hefur fram eru allir þátttakendur sammála því að líf þeirra hafi breyst 

til hins betra síðan árið 2010. Þeir sögðu flestir félagslega stöðu sína mjög góða, voru 

jákvæðir um framtíðina og töldu sig búa við góða andlega og líkamlega heilsu. Samkvæmt 

WHO (2012) er lífsgæði opið hugtak sem mælir meðal annars skynjun einstaklings á stöðu 

sinni í lífinu í samhengi við markmið, lífskjör, félagsleg tengsl og heilsu. Lífskjör þátttakenda 

hafa batnað að mörgu leyti þegar atvinnu- og húsnæðisstaða er skoðuð en þeir eru samt sem 

áður ennþá í hópi þeirra fjölskyldna sem eiga hættu á að falla undir sárafátækt.  

 Niðurstöður um beitingu úrræða af hálfu barnaverndar í málum þar sem um 

vímuefnavanda foreldra er að ræða, sýna að hefðbundin úrræði barnaverndar eru algengust 

en fremur lágt hlutfall foreldra er aðstoðað í vímuefnameðferð. Einnig eru úrræði utan 

heimilis eins og tímabundið fóstur gjarnan beitt í slíkum málum. Þessar niðurstöður 

samræmast rannsóknum þar sem beiting úrræða á svipuðu tímabili var einnig skoðuð.  
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6 Lokaorð  

Rannsóknin hefur vísindalegt gildi þegar horft er til þess hvernig foreldrum í 

barnaverndarkerfinu, með vímuefnavanda, gengur í lífinu eftir að hafa fengið þjónustu frá 

Barnavernd Reykjavíkur. Niðurstöður geta komið sér vel fyrir Barnavernd Reykjavíkur svo sjá 

megi hvort úrræði í málum með foreldrum í vímuefnaneyslu séu að skila ásættanlegum 

árangri, en það hefur aldrei verið skoðað áður. Mikilvægt er að vita hvort foreldrar í 

vímuefnaneyslu haldi sér án vímuefna til lengri tíma og öðlist bata við vímuefnaröskun.  

Með lágu svarhlutfalli í rannsókninni fannst rannsakanda samt sem áður dregið úr 

notagildi niðurstaðna. Því má telja afar mikilvægt að skoða nánar hvar þeir einstaklingar úr 

úrtakinu eru, sem ekki var hægt að ná í með nokkru móti. Höfundur veltir því fyrir sér hvort 

ekki væri áhugavert að skoða á hvaða tímapunkti barnaverndarmálum er lokað, þar sem 

foreldrar hafa verið í vímuefnaneyslu.  

Í rannsókn þessari var sjónum aðallega beint að afdrifum foreldra og stöðu þeirra, þar 

sem það gefur ákveðnar vísbendingar um lífskjör og lífsgæði barna sem eiga foreldra sem 

hafa átt við vímuefnavanda að stríða. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að 

einblína á afdrif barna sem tilkynnt hafa verið til barnaverndar vegna vímuefnaneyslu 

foreldra. Unnt væri að gera samanburðarrannsókn í öðrum sveitarfélögum, nota stærra 

úrtak eða jafnvel nota aðra aðferðafræði, til að mynda eigindleg viðtöl. Þá væri einnig 

mikilvægt að gera innihaldsgreiningu á málaskrám barnaverndar og skoða hvort íhlutun sem 

lagt er upp með í áætlun meðferðar er fylgt eftir af barnavernd. Jafnframt væri áhugavert að 

skoða hvernig mál sem ákveðið var að íhlutast í eru öðruvísi en þau mál sem aðeins voru 

tilkynnt til barnaverndar en engar frekari ráðstafanir gerðar af hálfu barnaverndar.  

Ætla má að töluverður fjöldi barna búi ennþá við vímuefnaneyslu foreldra þrátt fyrir að 

íhlutun hafi átt sér stað af hálfu barnaverndar. Í ljósi þess hversu fjölþættur vandi fylgir 

fjölskyldum í vímuefnavanda, ber barnavernd og öðrum stofnunum sem sinna málefnum 

barna og einstaklingum með vímuefnavanda, að hafa í huga að mögulega þurfi þessi börn og 

foreldrar sértæk úrræði. 

 

         Elísa Óðinsdóttir 
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Viðauki 1: Spurningarlisti 

1. Kyn 

a. Karl 

b. Kona 

2. Aldur 

a. 20-29 

b. 30-39 

c. 40-49 

d. 50-59 

3. Hjúskaparstaða 

a. Einhleyp/ur 

b. Í sambandi 

c. Í sambúð 

d. Gift/ur 

e. Fráskilin/n 

f. Ekkja/ekill 

4. Hver er menntun þín? 

a. Lauk grunnskólaprófi 

b. Lauk framhaldskólaprófi 

c. Lauk háskólanámi 

5. Í dag er ég: 

a. Í námi 

b. Í vinnu 

c. Með atvinnuleysisbætur 

d. Með fjárhagsaðstoð 
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e. Með endurhæfingarlífeyri 

f. Með örorkubætur 

6.  Hvar býrðu í dag? 

a. Í eigin húsnæði 

b. Í leiguíbúð á almennum leigumarkaði 

c. Í félagslegu leiguhúsnæði 

d. Á áfangaheimili 

e. Hjá ættingjum eða vinum 

7. Hvar bjóst þú árið 2010? 

a. Í eigin húsnæði 

b. Í leiguíbúð á almennum leigumarkaði 

c. Í félagslegu leiguhúsnæði 

d. Á áfangaheimili 

e. Hjá ættingjum eða vinum 

8. Telur þú þig eiga við vímuefnavanda að stríða? 

a. Já 

b. Nei 

c. Nei, hitt foreldrið glímir vð vímuefnavanda 

9. Hefur þú verið greindur með vímuefnaröskun? (Hefur þú farið í áfengis- og 

vímuefnameðferð?) 

a. Já 

b. Nei 

10. Neytir þú áfengis eða annara vímuefna í dag: (ef svarið er já sleppa spurningu 11) 

a. nei 

b. já, áfengis 
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c. já, ólöglegra vímuefna 

d. já, lyfseðilskyldra lyfja 

11. Ég hef verið edrú í: 

a. Sex mánuði eða minna 

b. Eitt ár 

c. Tvö til þrjú ár 

d. Fjögur til fimm ár 

e. Sex ár eða meira 

12. Hversu oft stundar þú AA fundi? 

a. Aldrei 

b. 1-3x í viku 

c. 4-7x í viku 

d. Sjaldnar  

e. Oftar 

13. Hversu oft stundar þú samkomur hjá trúarfélögum? 

a. Aldrei 

b. 1-3x í viku 

c. 4-7x í viku 

d. Sjaldnar 

e. Oftar 

14. Hversu oft hefur þú verið tilkynntur til barnaverndar vegna vímuefnavanda síðan árið 2010? 

a. Aldrei 

b. 1x 

c. 2x eða oftar 

d. Veit það ekki 
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15. Ert þú með mál í vinnslu hjá barnavernd í dag? 

a. Nei 

b. Já 

16. Þiggur þú þjónustu frá þjónustumiðstöð/félagsþjónustu í dag ? 

a. Nei 

b. Já 

17. Hefur þú áhyggjur af eftirfarandi málum, má vera fl. en eitt 

a. Húsnæðismálum 

b. Fjármálum  

c. Barnaverndarmálum 

d. Fjölskyldumálum 

e. Heilsu  

f. Svefnvenjum 

g. Matarvenjum 

h. Nei, hef ekki áhyggjur af neinu ofantöldu 

18. Finnur þú fyrir kvíða, ef já hversu oft? 

a. Nei finn ekki fyrir kvíða 

b. Já, 1-2x í mánuðu 

c. Já, 1-2x í viku 

d. Já, alla daga vikunnar 

19. Telur þú aðstæður þínar hafa batnað frá því árið 2010, ef já hvaða þættir telur þú hafa 

stuðlað að jákvæðum breytingum? 

a. Nei, aðstæður hafa ekki batnað 

b. Já, áfengis- og vímuefnameðferð 

c. Já, sálfræði viðtöl 
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d. Já, endurhæfingarprógram 

e. Annað?? 

20. Hvað átt þú mörg börn? 

a. Eitt 

b. Tvö 

c. Þrjú 

d. Fjögur eða fl. 

21. Hvað búa mörg börn hjá þér í dag?  

a. Ekkert 

b. Eitt 

c. Tvö 

d. Þrjú 

e. Fjögur eða fl. 

22. Hvað er barnið þitt gamalt (ef þú átt fl. en eitt barn svaraðu þá hvað elsta barnið er gamalt) 

a. 6-9 ára 

b. 10-14 ára 

c. 15-18 ára 

23. Stundar barnið þitt íþrótta-, félags- eða tómstundarstarf? (ef þú átt fl. en eitt barn svaraðu þá 

hvað elsta barnið er gamalt) 

a. Já 

b. Nei 

24. Hefur eitthvert barna þinna verið tilkynnt til barnaverndar vegna áhættuhegðunar? 

a. Já 

b. Nei 

 



98 

 

Staðhæfingar þar sem hægt er að svara á skalanum Mjög sammála-Mjög ósammála 

Mjög sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála, mjög ósammála. 

1. Mér finnst úrræði barnaverndar hafa hjálpað mér að ná tökum á lífi mínu. 

2. Ég er ánægð/ur með líf mitt eins og það er í dag. 

3. Mér finnst ég hafa fulla stjórn á lífi mínu í dag. 

4. Ég lít jákvæðum augum á lífið í dag. 

5. Ég hef náð flestum markiðum sem eru mér mikilvæg. 

6. Mér finnst andleg heilsa mín góð. 

7. Mér finnst líkamleg heilsa mín góð. 

8. Ég er ánægð/ur með félagslegu stöðu mína eins og hún er í dag. 

9. Ég er í góðum samskiptum við fjölskylduna mína. 

10. Ég á trygga vini. 

11. Barninu mínu gegnur jafn vel og samnemendum sínum í skóla. 

12. Barnið mitt er félagslega einangrað. 

13. Barnið mitt er kvíðið. 

Er eitthvað sem þú telur að barnavernd hefði geta gert eða getur gert betur við vinnslu á þínu máli? 
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Viðauki 2: Leyfi frá persónuvernd 
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Viðauki 3: Vinnslusamningur 
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Viðauki 4: Kynningarbréf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


