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Útdráttur	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 viðhorf	 og	 reynslu	 félagsráðgjafa	 af	

neyðarúrræðinu	Konukoti.	Konukot	er	úrræði	fyrir	heimilislausar	konur	hér	á	landi	og	er	

starfrækt	eftir	 skaðaminnkandi	hugmyndafræði.	 Í	 rannsókninni	var	verið	að	 leita	svara	

við	 því	 hvaða	 konur	 nýta	 sér	 úrræðið,	 hver	 bakgrunnur	 þeirra	 er,	 hvað	 þær	 eiga	

sameiginlegt	 og	 hvort	 úrræðið	 nýtist	 vel	 konum	 sem	 eru	 með	 tvígreiningar.	 Þá	 var	

viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins	jafnframt	skoðað.		

Í	rannsókninni	var	eigindleg	aðferðafræði	notuð	þar	sem	viðtöl	voru	tekin	við	fjóra	

félagsráðsgjafa	 sem	 þjónusta	 skjólstæðinga	 sem	 nýta	 sér	 Konukot.	 Viðtal	 var	 einnig	

tekið	við	starfsmann	Konukots,	sem	starfað	hefur	þar	frá	sína	frá	stofnun	þess,	og	nýtti	

rannsakandi	 sér	 þær	 upplýsingar	 til	 að	 skrifa	 um	 sögu	 Konukots	 og	 hvernig	

hugmyndafræði	skaðaminnkunar	hefur	verið	útfærð	og	notuð	þar.		

Rannsakanda	 þótti	 áhugavert	 að	 skoða	 bakgrunn	 kvenna	 sem	 nota	 þjónustu	

Konukots	 og	 hvað	 þær	 eiga	 sameiginlegt	 frá	 sjónarhorni	 félagsráðgjafa	 sem	 þjónusta	

þær.	 Jafnframt	 var	 athyglisvert	 að	 kynnast	 viðhorfum	 félagsráðgjafa	 til	 úrræðisins	 og	

hvort	þeir	telja	það	henti	þessum	hópi	skjólstæðinga	sinna.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 konurnar	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið	

Konukot	hafi	flestar	átt	erfiða	æsku,	hafi	orðið	fyrir	áföllum	í	lífinu	og	margar	þeirra	eiga	

einnig	 við	 geðræn	 vandamál	 að	 stríða.	 Bakland	 kvennanna	 er	 lélegt	 og	 flestar	 þeirra	

neyta	 áfengis-	 og/eða	 vímuefna.	 Viðhorf	 félagsráðgjafanna	 til	 úrræðisins	 var	 almennt	

mjög	gott	og	þeir	voru	jákvæðir	og	opnir	fyrir	hugmyndafræði	skaðaminnkunar.		

	

	

Lykilorð:	 Félagsráðgjöf,	 heimilisleysi,	 Konukot,	 geðraskanir,	 vímuefnaneysla,	

skaðaminnkun.	 	
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Abstract	

The	aim	of	this	study	was	to	examine	the	attitude	and	experience	of	social	workers	to	

the	homeless	 shelter	Konukot.	Konukot	uses	harm	reduction	 ideology	 in	 its	operation	

and	 is	used	as	a	homeless	 shelter	 for	women	 in	 Iceland.	 In	 this	 study,	 the	 researcher	

was	examining	the	type	of	women	that	stay	at	this	homeless	shelter,	their	background,	

commonalities	and	whether	this	type	of	homeless	shelter	is	beneficial	for	women	with	

dual	diagnosis.	The	attitude	of	social	workers	towards	Konukot	was	also	examined.	

Qualitative	methods	were	used	in	this	study	as	interviews	were	conducted	with	four	

social	workers	that	service	clients	that	use	Konukot.	The	researcher	also	interviewed	an	

employee	at	Konukot,	who	has	been	working	there	since	the	operation	began	and	the	

researcher	 used	 that	 information	 to	write	 about	 the	 history	 of	 Konukot	 and	how	 the	

ideology	of	harm	reduction	has	been	implemented	and	used	in	Konukot.	

The	 researcher	was	 interested	 in	 examining	 the	background	of	 these	women	and	

find	 out	what	 they	 have	 in	 common,	 from	 the	 perspective	 of	 the	 social	workers	 that	

service	them.	It	was	also	interesting	to	get	acquainted	with	the	social	workers’	attitude	

towards	 Konukot	 and	 whether	 they	 think	 it	 is	 a	 suitable	 solution	 for	 this	 group	 of	

clients.	

Results	 of	 the	 study	 indicate	 that	 most	 of	 the	 women	 who	 use	 Konukot	 had	 a	

difficult	 childhood,	 suffered	 from	many	 setbacks	 and	many	 of	 them	 also	 had	mental	

health	 problems	 The	 social	 support	 of	 these	 women	 is	 very	 poor	 and	most	 of	 them	

abuse	alcohol	and/or	drugs.	The	social	workers’	attitude	towards	Konukot	was	generally	

positive	and	they	favoured	the	harm	reduction	ideology.	

	

	
	
	
Key	words:	Social	work,	homelessness,	Konukot,	mental	disorders,	drug	abuse,	harm	

reduction.		 	
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Formáli	

	

Rannsóknin	 var	 unnin	 sem	 30	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 í	MA-námi	 í	 félagsráðgjöf	 til	

starfsréttinda.	 Rannsóknin	 var	 unnin	 frá	 september	 til	 nóvember	 2017	 undir	 leiðsögn		

Jónu	Margrétar	Ólafsdóttur,	aðjúnkts	við	Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands.		

Ég	vil	þakka	Jónu	Margréti	fyrir	faglega	leiðsögn	og	gott	samstarf	við	gerð	þessarar	

ritgerðar.	Ég	vil	jafnframt	þakka	starfsfólki	Konukots	fyrir	veitta	aðstoð.	Sérstakar	þakkir	

vil	ég	færa	móður	minni	og	börnum	fyrir	hjálpsemina,	hvatninguna	og	þolinmæðina	sem	

þau	hafa	sýnt	mér	 í	gegnum	mitt	háskólanám.	Einnig	vil	ég	þakka	kærri	vinkonu	minni	

henni	Guðrúnu	Katrínu	Jóhannesdóttur	fyrir	yfirlestur	og	sýndan	áhuga	á	rannsókninni.		

Síðast	en	ekki	 síst	 vil	 ég	þakka	þátttakendum	 rannsóknarinnar	 fyrir	 að	 svara	þeim	

spurningum	sem	settar	voru	fram	og	um	leið	að	gera	þessa	rannsókn	mögulega.		
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1 Inngangur	
Heimilislausar	 konur	 á	 Íslandi	 voru	 108	 árið	 2017	 samkvæmt	 nýlegri	 rannsókn	

velferðarsviðs	 Reykjavíkurborgar.	 Konurnar	 voru	 á	 aldrinum	 18	 til	 70	 ára,	 en	 flestar	

þeirra	voru	21	til	40	ára.	Heimilislausar	konur	eru	skilgreindar	sem	einstaklingar	sem	eru	

húsnæðislausar.	 Aukning	 húsnæðislausra	 jókst	 verulega	 eftir	 efnahagshrunið	 2008	 og	

með	rannsókn	sem	velferðarsvið	Reykjavíkurborgar	framkvæmdi	var	Reykjavíkurborg	að	

setja	fram	stefnu	um	það	hvernig	eigi	að	leysa	þennan	vanda	(Reykjavíkurborg,	e.d.).				

Árið	 2016	 var	 lögð	 mikil	 áhersla	 á	 það	 hjá	 velferðarsviði	 Reykjavíkurborgar	 að	

aðstoða	þennan	hóp	 en	þá	 var	 starfað	 eftir	 áherslum	og	 forgangsröðun	 velferðarráðs	

sem	 samþykkt	 var	 9.	 apríl	 2015	 (Birna	 Sigurðardóttir,	 2016).	 Í	 skýrslunni	 kemur	

eftirfarandi	fram:		

Stuðningur	 og	 ráðgjöf	 við	 íbúa	 Reykjavíkurborgar	 sem	 standa	 höllum	 fæti	
fjárhagslega	 og	 félagslega.	 Áhersla	 lögð	 á	 stuðning	 til	 sjálfshjálpar	með	 áherslu	 á	
virkni,	 valdeflingu	 og	 notendasamráð	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 fólk	 festist	 í	
langtímavanda,	 heimilisleysi	 eða	 verði	 utangarðs	 í	 samfélaginu	 (Birna	
Sigurðardóttir,	2015,	bls.	6).	

Algengt	er	að	konur	sem	eru	heimilislausar	eiga	við	áfengis-	og	vímuefnaröskun	að	

etja,	ásamt	því	að	glíma	við	önnur	andleg	veikindi.	Þessar	konur	þurfa	húsaskjól	og	geta	

sumar	 leitað	 til	 ættingja	 og	 vina	 en	 aðrar	 þurfa	 að	 leita	 í	 athvarf	 fyrir	 heimilislausar	

konur.	 Konukot	 er	 eina	 starfræka	 neyðarúrræðið	 fyrir	 heimilislausar	 konur	 á	 Íslandi	 í	

dag.	Úrræðið	er	opið	frá	klukkan	17	síðdegis	til	klukkan	10	að	morgni	og	rúmar	allt	að	16	

konur	í	einu	(Þórey	Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	október	2017).		

1.1 Tilgangur	og	gildi	

Rannsókn	 þessi	 fjallar	 um	 heimilislausar	 konur	 sem	 nýta	 sér	 neyðarúrræðið	 Konukot.	

Hún	 var	 framkvæmd	 á	 tímabilinu	 september	 til	 nóvember	 2017.	 Rætt	 var	 við	 fjóra	

félagsráðgjafa	sem	eru	eða	hafa	verið	með	skjólstæðinga	sem	nýta	sér	úrræðið	Konukot.	

Einnig	var	 rætt	við	Þóreyju	Einarsdóttur	 sem	hefur	 starfað	sem	almennur	 starfsmaður	

hjá	 Konukoti	 frá	 því	 að	 úrræðið	 opnaði.	 Höfundur	 rannsóknarinnar	 starfaði	 sem	

sjálfboðaliði	í	Dagsetri	fyrir	heimilislausa	karla	og	konur	á	Fiskislóð,	sem	var	starfrækt	af	

Hjálpræðishernum,	 en	 starfsemin	 hætti	 í	 ágúst	 2015	 (Ingibjörg	 Dögg	 Kjartansdóttir,	
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2015).	 Þar	 kynntist	 rannsakandi	 konum	 sem	 voru	 heimilislausar	 og	 ákvað	 að	 kanna	

þennan	hóp	í	þessari	ritgerð.		

Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 kanna	 hvort	 starfandi	 félagsráðgjafar	 telji	 að	

Konukot	og	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	(e.	harm	reduction),	sem	starfrækt	er	þar,	

henti	 skjólstæðingunum	 þeirra	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið.	 Einnig	 verður	 saga	 Konukots	

skoðuð	með	tilliti	til	þeirrar	hugmyndarfræði	sem	er	ríkjandi	þar	í	dag.		

Rannsóknarspurningarnar	eru	eftirfarandi:		

Aðal	rannsóknarspurning	er:		

	 Hvaða	konur	nýta	sér	úrræðið	Konukot	og	hver	er	bakgrunnur	þeirra?		

Undir	rannsóknarspurningar	eru	tvær:		

	 Nýtist	úrræðið	í	Konukoti	þeim	konum	vel	sem	eru	með	tvígreiningar?		

	 Hvert	er	viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins?	

Rannsakandi	 vonar	 að	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 geti	 nýst	 félagsráðgjöfum	 og	

öðrum	fagaðilum	í	vinnu	sinni	með	heimilislausar	konur.	Einnig	vonast	rannasakandi	til	

að	umræða	muni	aukast	um	málefni	þessara	kvenna	og	þá	sérstaklega	þeirra	sem	eru	

með	 undirliggjandi	 alvarlegan	 geðsjúkdóm,	 þar	 sem	 fram	 kom	 í	 viðtölunum	 við	

félagsráðgjafana	að	skortur	er	á	úrræði	fyrir	þennan	tiltekna	hóp.	

1.2 Uppbygging	ritgerðarinnar	

Ritgerðinni	 verður	 skipt	 upp	 á	 eftirfarandi	 hátt.	 Í	 öðrum	 kaflanum	 er	 fjallað	 um	 sögu	

úrræðisins	 Konukots.	 Í	 þriðja	 kaflanum	 er	 fræðileg	 umfjöllun	 þar	 sem	 sagt	 verður	 frá	

félagsráðgjöf	 og	 eftir	 hvaða	 hugmyndafræði	 félagsráðgjafar	 starfa.	 Því	 næst	 verður	

fjallað	 um	 hugtakið	 skaðaminnkun	 og	 það	 skoðað	 sérstaklega	 út	 frá	 störfum	

félagsráðgjafa.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 neyslurými	 og	 tilgang	 þeirra	 og	 hugtakið	 fíkn	

verður	 skilgreint.	 Greint	 verður	 frá	 heimilisleysi	 og	 lögð	 áhersla	 á	 konur	 sem	 eru	

heimilislausar.	 Fjallað	 verður	 um	 vímuefnaraskanirnar,	 geðraskanir	 og	 tvígreiningar.	 Í	

fjórða	 kafla	 ritgerðarinnar	 verður	 fjallað	 um	 kenningar	 sem	 tengjast	 heimilisleysi	 og	

fíknisjúkdómum.	Fimmti	 kaflinn	 fjallar	um	eigindlega	aðferðarfræði	 sem	notuð	var	 við	

rannsóknina	 ásamt	 rannsóknaraðferð	 og	 rannsóknarspurningarnar	 settar	 fram.	 Sagt	

verður	 frá	 vali	 á	 þátttakendum	 og	 fjallað	 um	 réttmæti	 og	 áreiðanleika	 eigindlegra	

rannsóknaraðferða	ásamt	siðferðilegum	þáttum	rannsókna.	Í	lok	kaflans	verður	farið	yfir	
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framkvæmd	 og	 úrvinnslu	 gagna.	 Í	 sjötta	 kaflanum	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	

kynntar	og	í	framhaldi	af	því	verða	umræður	og	lokaorð	um	niðurstöðurnar	í	tengslum	

við	fræðilega	þekkingu	og	rannsóknir	á	þessu	sviði.	
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2 Konukot	
Konukot	opnaði	í	desember	árið	2004	en	fram	að	þeim	tíma	var	ekki	til	neitt	úrræði	fyrir	

húsnæðislausar	konur	á	Íslandi	(Rauði	kross	Íslands,	e.d.).	Þær	konur	sem	hafa	nýtt	sér	

úrræðið	eru	á	öllum	aldri,	frá	átján	ára	til	rúmlega	sjötugs	(Rauði	kross	Íslands,	2011).	

Úrræðið	byggist	á	danskri	 fyrirmynd	en	Reykjavíkurdeild	Rauða	kross	 Íslands	sendi	

fulltrúa	sína	til	Danmerkur	og	Noregs	árið	2002	til	þess	að	kynna	sér	starfsemi	svipaðra	

athvarfa	og	varð	danska	módelið	 fyrir	valinu	 (Þórey	Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	

október	2017).	

Til	að	byrja	með	átti	Konukot	að	vera	tveggja	ára	tilraunaverkefni	en	þar	sem	mikil	

þörf	reyndist	vera	fyrir	úrræðið	er	það	starfrækt	enn	í	dag	(Rauði	kross	Íslands,	e.d.).	 Í	

Konukoti	er	unnið	að	því	að	sinna	grunnþörfum	húsnæðislausra	kvenna.	Þar	geta	þær	

fengið	 næturskjól	 en	 einnig	 hafa	 þær	 aðgang	 að	 aðstöðu	 til	 að	 þvo	 sér,	 aðgang	 að	

hreinum	fatnaði	og	mat	(Þórey	Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	október	2017).	

Athvarfið	opnar	alltaf	klukkan	17:00	á	daginn.	Konurnar	eru	oft	komnar	 fyrir	þann	

tíma	 og	 bíða	 fyrir	 utan	 eftir	 að	 komast	 inn.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	 að	 það	 sé	 þægilegt	 og	

heimilislegt	 andrúmsloft	 í	 Konukoti	 og	 að	 konurnar	 sem	 þangað	 leita	 viti	 að	 þær	 eru	

velkomnar.	Þar	eru	fastir	liðir	á	hverjum	degi.	Það	er	lagt	á	borð	kl.	18	og	kvöldmatur	er	

borinn	 fram	 á	 milli	 kl.	 18-20.	 Konurnar	 ráða	 því	 hvort	 þær	 borða	 með	 starfsfólki	 og	

öðrum	gestum	við	matarborð	eða	fara	með	diskinn	sinn	á	annan	stað	í	húsinu.	Í	upphafi	

var	viðhöfð	sú	regla	að	allir	áttu	að	sitja	saman	við	kvöldmatinn	en	það	var	erfitt	 fyrir	

suma	gestum	að	fara	eftir	þeirri	reglu.	Sumar	höfðu	ekki	setið	við	matarborð	í	mörg	ár	

eða	 áttu	 slæmar	minningar	 tengdar	 því	 að	 sitja	 við	matarborð	 og	 borða	með	 öðrum.	

Þegar	 matartímanum	 er	 lokið	 í	 Konukoti	 er	 gestum	 boðið	 rúm	 og	 hrein	 rúmföt.	 Á	

morgnunum	er	síðan	tekið	aftur	af	rúmunum	en	engin	kona	er	með	fast	rúm	í	Konukoti.	

Kaffi	er	borið	fram	klukkan	sjö	á	morgnana	og	konunum	er	boðið	að	fá	sér	morgunmat	

og	 fara	 í	 sturtu	 ef	 þær	 óska	 eftir	 því.	 Athvarfið	 lokar	 síðan	 klukkan	 10	 á	morgnana.	 Í	

Konukoti	 er	 mikið	 lagt	 upp	 úr	 notendasamráði	 og	 leitast	 er	 við	 að	 veita	

einstaklingsmiðaða	þjónustu.	Einnig	er	mikil	áhersla	lögð	á	að	mæta	gestum	þar	sem	að	
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þeir	 eru	 staddir	 í	 lífinu	 hverju	 sinni	 (Þórey	 Einarsdóttir,	munnleg	 heimild,	 26.	 október	

2017).	

Á	 þeim	 þrettán	 árum	 sem	 athvarfið	 hefur	 verið	 starfrækt	 hefur	 margt	 breyst.	

Konurnar	sem	þangað	 leita	eru	að	 jafnaði	yngri	 í	dag	en	þær	voru	þegar	athvarfið	hóf	

starfsemi	 sína.	 Þær	 eiga	 flestar	 við	 vímuefnavanda	 eða	 etja	 og	margar	 þeirra	 sprauta	

vímuefnum	í	æð	en	áður	fyrr	var	algengara	að	þær	glímdu	við	áfengisvanda.	Öll	neysla	

vímuefna	var	 stranglega	bönnuð	 innanhúss	þegar	athvarfið	hóf	 starfsemi	 sína	en	með	

innleiðingu	skaðaminnkandi	hugmyndafræði	árið	2009	hefur	það	breyst.	Núna	stendur	

konunum	 til	 boða	 að	 nýta	 sér	 neyslurými	 í	 kjallara	 hússins,	 þar	 sem	 konurnar	 mega	

meðhöndla	og	nota	vímuefni.	Gestum	athvarfsins	hefur	 farið	 fjölgandi	 frá	því	það	hóf	

starfsemi	og	gert	er	ráð	fyrir	rúmum	fyrir	átta	konur.	Það	hefur	þó	komið	fyrir	að	sextán	

konur	hafa	gist	þar	yfir	nótt	þegar	fullskipað	er	í	athvarfinu	og	eru	þá	einnig	nýttir	sófar	

og	 lazyboystólar.	 Engri	 konu	 sem	 leitar	 til	 athvarfsins	 er	 vísað	 frá	 (Þórey	 Einarsdóttir,	

munnleg	heimild,	26.	október	2017).	Árið	2016	voru	gistinætur	í	Konukoti	3083	og	101	

kona	nýtti	sér	úrræðið.	Gistinætur	frá	janúar	til	31.	ágúst	árið	2017	voru	2063	og	nýttu	

90	konur	sér	athvarfið	á	þessu	tímabili	(Reykjavíkurborgar,	e.d.).	

Starfsfólk	 og	 sjálfboðaliðar	 sem	 starfa	 hjá	 Konukoti	 aðstoða	 skjólstæðinga	 við	 að	

komast	í	samband	við	annað	fagfólk,	til	dæmis	lækna,	félagsráðgjafa	eða	sálfræðinga	og	

veita	einnig	skjólstæðingum	sínum	aðstoð	við	að	sækja	um	meðferðarúrræði	ef	þess	er	

óskað,	til	dæmis	áfengis-	og	vímuefnameðferð.	Vikulega	koma	félagsráðgjafar	í	Konukot	

frá	Þjónustumiðstöð	Miðborgar	og	Hlíða	og	aðstoða	þá	gesti	sem	óska	eftir	því	við	ýmis	

mál.	Einn	veigamesti	þátturinn	í	hugmyndafræði	Konukots	er	skaðaminnkandi	nálgun	(e.	

harm	 reduction).	 Flestar	 konur	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið	 glíma	 við	 áfengis-	 og/eða	

vímaefnavanda	og	 í	mörgum	 tilfellum	eiga	þær	einnig	 við	 geðræn	vandamál	 að	 stríða	

(Rauði	 kross	 Íslands,	 e.d.).	 Konukot	 hefur	 í	 rauninni	 starfað	 eftir	 skaðaminnkandi	

hugmyndafræði	 frá	 upphafi	 starfseminnar	 en	 formlega	 frá	 árinu	 2009	 (Þórey	

Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	október	2017).	Í	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	er	

viðurkennt	að	það	verða	alltaf	til	einstaklingar	sem	misnota	áfengi	eða	vímuefni	og	er	þá	

leitast	 við	 að	 draga	 úr	 þeim	 neikvæðu	 afleiðingum	 sem	 neyslan	 hefur	 í	 för	með	 sér.	

Markmiðið	með	 skaðaminnkandi	 hugmyndafræði	 er	 að	 bæta	 heilsu	 og	 lífsgæði	 þeirra	
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sem	 eiga	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 stríða	 (Pauly,	 Reist,	 Belle-Isle	 og	

Schactman,	2013).	

Á	árunum	2009	til	2010	var	gerð	rannsókn	á		úrræði	Bandaríkjunum	sem	starfar	eftir	

skaðaminnkandi	 hugmyndafræði.	 Í	 rannsókninni	 voru	 tekin	 viðtöl	 bæði	 við	 notendur	

úrræðisins	og	starfsfólkið.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	þær	að	oft	á	tíðum	henti	

ekki	hefðbundnar	aðferðir	til	að	einstaklingar	nái	bata	sem	glíma	við	alvarlegan	áfengis-	

og/eða	 vímuefnavanda	 og	 hefur	 verið	 heimilislaust	 í	 langan	 tíma.	Með	 hefðbundnum	

aðferðum	er	átt	við	áfengis-	og	vímuefnameðferðir	eða	húsnæðisúrræði	þar	sem	þess	er	

krafist	að	einstaklingar	hætti	allri	neyslu	áfengis-	og/eða	vímuefna.	Slíkar	kröfur	eru	ekki	

raunhæfar	fyrir	alla.	Það	hafa	ekki	allir	áhuga	á	að	hætta	neyslu	þrátt	fyrir	að	hún	valdi	

þeim	 erfiðleikum	 í	 lífinu.	 Samt	 sem	 áður	 eiga	 þessir	 einstaklingar	 rétt	 á	 þjónustu	 og	

töldu	 starfsfólk	 og	 notendur	 að	 skaðaminnkandi	 úrræði	 væru	 heppilegt	 úrræði	 fyrir	

þennan	hóp	(Collins,	Clifasefi,	Dana,	Andrasik,	Stahl	og	Kirouac,	2012).		

Lee	 og	 Petersen	 (2009)	 gerðu	 könnun	 árið	 2008	 í	 Bandaríkjunum	 á	 sambærilegu	

úrræði	 og	 Konukoti.	 Í	 rannsókninni	 voru	 tekin	 50	 eigindleg	 viðtöl	 við	 notendur	

úrræðisins	 og	 sýndu	 niðurstöður	 hennar	 að	 notendum	 úrræðisins	 leið	 mjög	 vel	 þar.	

Notendunum	fannst	mikilvægt	að	í	úrræðinu	var	komið	fram	við	þá	eins	og	annað	fólk	

sem	 á	 ekki	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 stríða.	 Þeir	 lýstu	 úrræðinu	 sem	

öruggum	stað,	þar	sem	hægt	væri	að	spjalla	við	starfsfólkið	um	allt	mögulegt	án	þess	að	

mæta	fordómum.		

Skaðaminnkandi	 úrræði	 stuðlar	 að	 bættri	 þjónustu	 og	 öruggara	 umhverfi	 fyrir	

einstaklinga	sem	eru	oft	á	tíðum	stimplaðir	og	útskúfaðir	úr	samfélaginu	vegna	áfengis-	

og/eða	vímuefnanotkunar.	Með	því	að	mæta	einstaklingum,	sem	misnota	áfengi	og/eða	

vímuefni	þar	sem	að	þeir	eru	staddir	í	lífinu	hverju	sinni	án	fordóma	er	auðveldara	að	ná	

til	þessa	hóps	og	stuðla	að	bættri	heilsu	og	líðan	þeirra.	Skaðaminnkandi	úrræði	tengjast	

oft	á	tíðum	öðrum	úrræðum	sem	skjólstæðingar	geta	nýtt	sér	hafi	þeir	áhuga	á	því.	Þau	

úrræði	 eru	 til	 dæmis:	 heilsugæsla,	 félagsþjónustan	 og	 ýmis	 meðferðarúrræði	 (Pauly,	

Reist,	Belle-Isle	og	Schactman,	2013).	

Í	Konukoti	geta	gestir	fengið	verjur	gegn	kynsjúkdómum,	hreinan	sprautubúnað	og	

skaðaminnkandi	 ráðgjöf	 um	 sprautunotkun	 og	 sjúkdóma	 sem	 geta	 smitast	 við	
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sprautunotkun	 og	 óvarin	 kynmök	 eins	 og	 til	 dæmis	 Lifrabólga	 C	 og	 HIV	 (Rauði	 kross	

Íslands,	e.d.).		
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3 Fræðileg	umfjöllun	
Í	eftirfarandi	kafla	verður	fjallað	um	félagsráðgjöf	og	valdeflingu.	Fíkn	verður	skilgreind	

og	 fjallað	 verður	 um	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 og	 á	 hvaða	 hátt	 sú	

hugmyndafræði	 tengist	 félagsráðgjöf.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 neyslurými	 og	 hvaða	

tilgangi	þau	þjóna.	Að	því	loknu	verður	heimilisleysi	til	umfjöllunar	og	sérstaklega	konur	

sem	eru	heimilislausar.	Því	næst	verður	fjallað	um	áfengis-	og/eða	vímuefnaraskanir	og	

geðraskanir.	

3.1 Félagsráðgjöf	

Félagsráðgjöf	 er	 fag	 sem	 þjónar	 mikilvægum	 tilgangi,	 bæði	 fyrir	 einstaklinga	 og	

samfélagið	 í	 heild.	 Rannsóknir	 innan	 fagsins	 eru	 mikilvægar	 fyrir	 þróun	 þess	 en	

félagsráðgjafar	stunda	rannsóknir	í	hinum	ýmsu	málaflokkum	með	það	að	leiðarljósi	að	

bæta	og	auka	árangur	í	starfi	félagsráðgjafa	(Bent-Goodley,	2014).	

Sumar	 fagstéttir	 vinna	 að	 því	 að	 bæta	 og	 styrkja	 samfélagið,	 til	 dæmis	 lögreglan,	

kennarar	og	verkalýðsfélög.	Aðrar	miða	að	því	 að	 styrkja	einstaklingin,	eins	og	 læknar	

eða	sálfræðingar.	Félagsráðgjafar	er	eina	 fagstéttin	sem	gerir	hvort	 tveggja.	Þeir	vinna	

að	 því	 að	 skoða	 hvað	 má	 bæta	 í	 samfélaginu	 og	 aðstoða	 og	 styrkja	 einstaklinga	 til	

sjálfshjálpar.	Félagsráðgjafar	gera	sér	grein	 fyrir	því	að	hlúa	þarf	bæði	að	uppbyggingu	

samfélagsins	 og	 að	 einstaklingnum,	 þar	 sem	 uppbygging	 samfélagsins	 hefur	 áhrif	 á	

einstaklingana	sem	þar	búa	hvað	varðar	möguleika	þeirra	og	valkosti	(Gitterman,	2014).	

Í	 siðareglum	 íslenskra	 félagsráðgjafa	 kemur	 meðal	 annars	 fram	 að	 ein	 af	

frumskyldum	 félagsráðgjafa	 er	 að	 virða	 réttindi	 hverrar	 manneskju	 og	 fara	 ekki	 í	

manngreiningarálit.	 Í	 starfi	 félagsráðgjafa	 er	 mikilvægt	 að	 virða	 og	 verja	 rétt	 hvers	

einstaklings	 til	 sjálfsákvörðunarréttar	 svo	 lengi	 sem	það	veldur	ekki	honum	sjálfum	né	

öðrum	skaða	(Félagsráðgjafafélag	Íslands,	e.	d.).		

Til	 að	 mega	 starfa	 undir	 starfsheitinu	 félagsráðgjafi	 þarf	 að	 fá	 leyfi	 frá	 Embætti	

landlæknis.	 Slíkt	 leyfi	 fæst	ef	einstaklingur	hefur	 lokið	prófi	 í	 félagsráðgjöf	 frá	Háskóla	

Íslands.	Umsækjanda	sem	lokið	hefur	sambærilegu	prófi	getur	sótt	um	leyfi	til	að	nota	

starfsheitið	 félagsráðgjafi	 en	 í	 þeim	 tilvikum	 skal	 fyrst	 leita	 umsagnar	 hjá	 Stéttarfélagi	

íslenskra	 félagsráðgjafa	 og	 Félagsráðgjafadeild	 félagsvísindasviðs	 Háskóla	 Íslands	 áður	



20	

en	það	er	veitt.	Fyrirtækjum	eða	stofnunum	er	ekki	heimilt	að	ráða	til	sín	félagsráðgjafa	

nema	að	hann	hafi	starfsleyfi.	 Í	 lögum	um	störf	félagsráðgjafa	nr.	95/1990	kemur	fram	

að	félagsráðgjafar	eru	bundnir	þagnarskyldu	í	starfi	sínu	og	þeir	eiga	að	þekkja	skyldur	

sínar	 samkvæmt	 lögum.	 Jafnframt	er	 félagsráðgjöfum	skylt	 að	viðhalda	þekkingu	 sinni	

við	og	kynna	sér	nýjungar	er	varða	félagsráðgjöf	(Lög	um	félagsráðgjöf	nr.	95/1990).	

Félagsráðgjafar	 þurfa	 að	 hafa	 góða	 þekkingu	 á	 samfélaginu	 sem	 þeir	 starfa	 í	 og	

þekkja	til	þeirra	úrræða	sem	í	boði	eru	fyrir	skjólstæðingana	(Gitterman,	2014).	

Starfstími	 félagsráðgjafa	 fer	 að	miklu	 leyti	 í	 að	 aðstoða	 skjólstæðinga	 sína	 við	 að	

finna	 viðeigandi	 úrræði	 hverju	 sinni.	 Þess	 vegna	 er	mikilvægt	 að	 félagsráðgjafar	 kynni	

sér	sögu	skjólstæðinganna	og	greini	út	frá	sögunni	hver	vandinn	er.	Það	á	einnig	við	um	

skjólstæðinga	 sem	 misnota	 áfengi	 og	 vímuefni.	 Í	 slíkum	 málum	 er	 mikilvægt	 að	

félagsráðgjafar	geri	sér	grein	fyrir	umfangi	og	eðli	vandans,	ekki	hvað	síst	þar	sem	margir	

skjólstæðingar	sem	glíma	við	slíkan	vanda	gera	sér	oft	á	tíðum	ekki	grein	fyrir	því	sjálfir	

hversu	umfangsmikill	vandi	þeirra	er	(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Mikilvægt	er	að	félagsráðgjafar	temji	sér	að	skoða	aðstæður	og	umhverfi	fólks	út	frá	

mörgum	sjónarhornum,	en	þá	er	átt	við	að	kynna	sér	andlega,	 félagslega	og	 líkamlega	

þætti	 í	samhengi	við	umhverfi	hvers	og	eins	skjólstæðings.	Að	nálgast	viðfangsefnin	út	

frá	heildarsýn	er	mikilvægur	þáttur	í	starfi	félagsráðgjafa	og	þurfa	þeir	að	vera	færir	um	

að	geta	beitt	þessari	nálgun	í	starfi	sínu	fyrir	skjólstæðingana	(Lára	Björnsdóttir,	2006).	

Heildarsýnin	er	nauðsynleg	í	starfi	félagsráðgjafa	og	hefur	verið	hluti	af	félagsrágjöf	

frá	 upphafi.	 Nútímasamfélög	 geta	 verið	 flókin	 og	 félagsráðgjafar	 starfa	 með	 það	 að	

leiðarljósi	að	bæta	líf	einstaklinga	og	einstakra	hópa,	til	dæmis	barna,	aldraða	sem	og	að	

vinna	með	málefni	 fatlaðs	 fólks	 (Farley,	 Smith	 og	 Boyle,	 2006).	 Félagsráðgjafar	 þurfa	

einnig	að	gæta	þess	að	virða	mannréttindi	skjólstæðinganna	og	mikilvægt	er	að	þeir	geri	

sér	grein	 fyrir	að	allar	manneskjur	eru	margbreytilegar	og	sérstakar	 (Lára	Björnsdóttir,	

2006).		

Starf	félagsráðgjafa	eru	fjölbreytt	og	krefjandi	og	víða	í	heiminum	er	mikil	eftirspurn	

eftir	 félagsráðgjöfum.	 Samkvæmt	U.S	 Department	 of	 Labor	 er	 reiknað	með	 að	 þörfin	

fyrir	félagsráðgjafa	í	Bandaríkjunum	aukist	um	20%	fyrir	árið	2022.	Hér	er	um	að	ræða	

töluvert	meiri	aukningu	en	hjá	öðrum	sambærilegum	fagstéttum	í	Bandaríkjunum.	Aukin	

þörf	fyrir	félagsráðgjafa	á	heilbrigðissviði	í	Bandaríkjunum	er	talin	munu	verða	enn	meiri	
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eða	um	27%	aukning	og	er	ástæðan	talin	vera	sú	að	meðalaldur	fólks	kemur	til	með	að	

hækka	á	þessu	tímabili	(Bent-Goodley,	2014).		

3.2 Valdefling	

Í	bók	sinni	Heilbrigði	og	heildarsýn	lýsir	Dr.	Sigrún	Júlíusdóttir	því	hvernig	hugmyndir	um	

hjálp	 til	 sjálfshjálpar	 hafi	 orðið	 meira	 áberandi	 innan	 félagsráðgjafar	 vegna	 þeirrar	

gagnrýni	 sem	 stéttin	 varð	 fyrir	 um	 miðja	 20.	 öldina.	 Þá	 álitu	 margir	 að	 þar	 sem	

félagsráðgjafar	 höfðu	umboð	 til	 valdbeitingar	 hafi	 þeir	 verið	 fulltrúar	 kerfisins	 en	 ekki	

fólksins.	 Í	 kjölfar	 þessarar	 gagnrýni	 jókst	 fagumræða	og	 sjálfskoðun	 hjá	 stéttinni,	 sem	

stuðlaði	 að	 aukinni	 samsömun	 félagsrágjafa	 við	 þá	 sem	 þeir	 voru	 að	 þjónusta.	 Þetta	

gerði	 það	 að	 verkum	 að	 fagleg	 valdastaða	 félagsráðgjafa	 var	 endurskoðuð	 og	

endurskilgreind	 og	 hugtakið	 valdefling	 (e.	 empowerment)	 kom	 til	 sögunnar	 (Sigrún	

Júlíusdóttir,	2006).	

Brasilíski	 fræðimaðurinn	 Paulo	 Freire	 var	 einn	 þeirra	 sem	 tóku	 þátt	 í	 að	 móta	

hugtakið	valdeflingu.	Hann	taldi	nauðsynlegt	að	fagfólk	mæti	skjólstæðingum	sínum	þar	

sem	þeir	eru	staddir	í	lífinu	hverju	sinni	og	hlusti	á	þarfir	þeirra	og	óskir.	Að	hans	mati	er	

þetta	eina	 leiðin	til	að	fagfólk	skilji	hvað	það	þarf	að	gera	til	að	aðstoða	skjólstæðinga	

þegar	finna	þarf	lausnir	á	félagslegum	vandamálum	þeirra	(Turner	og	Maschi,	2015).	

3.3 Fíkn	

Upphaflega	 var	 fíkn	 skilgreind	 sem	 endurtekin	 hegðun	 sem	 leiðir	 af	 sér	 neikvæðar	

afleiðingar	(Sussman	og	Sussman,	2011).		

Núorðið	 er	 það	 almennt	 viðurkennt	 að	 fíkn	 sé	 flókið	 fyrirbæri,	 sem	 hefur	 áhrif	 á	

hugsun	og	hegðun	einstaklinga	og	að	engin	ein	leið	eða	úrræði	sé	til	sem	getur	tekist	á	

við	fíknina	hjá	þeim	einstaklingum	sem	þjást	af	henni	(Gruber	og	Boyd,	2017).	

Í	 rannsókn	sem	 framkvæmd	var	 í	Bandaríkjunum	kom	 í	 ljós	að	margir	 fíklar	höfðu	

upplifað	að	þeir	væru	öðruvísi	en	aðrir.	 Jafnvel	áður	en	fíknin	kom	inn	 í	 líf	þeirra.	Þeir	

sögðust	meðal	annars	hafa	fundið	fyrir	ónotatilfinningu,	einmanaleika	og	eirðarleysi	allt	

frá	barnæsku.	Margar	 tegundir	 fíknar	eru	 til,	 til	dæmis	kynlífsfíkn,	matarfíkn,	 spilafíkn,	

vinnufíkn,	 ástarfíkn,	 líkamsræktarfíkn,	 vímuefnafíkn	 og	 áfengisfíkn.	 Að	 verða	 háður	

einhverju	er	ferli	og	mismunandi	er	eftir	einstaklingum	hversu	langan	tíma	það	tekur	að	

verða	háður	einhverju	eða	verða	fíkill	(Sussman	og	Sussman,	2011).		



22	

Þetta	á	einnig	við	um	vímuefni.	Einstaklingur	sem	notar	vímuefni	leitar	endurtekið	í	

að	nota	vímuefnið.	Hann	getur	þróað	með	sér	þol	fyrir	efninu	sem	leiðir	til	þess	að	hann	

eykur	skammtinn	sem	hann	er	vanur	að	nota.	Hann	getur	einnig	farið	í	fráhvörf	þegar	að	

líkamann	vantar	efnið	(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Fikt	 og	 neysla	 vímuefna	 er	 mjög	 varasöm	 og	 sumir	 einstaklingar	 sem	 byrja	 á	 að	

prófa	vímuefni	 leiðast	síðar	út	 í	að	misnota	efnin.	Fíkn	fer	ekki	 í	manngreiningarálit	en	

rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 því	 hverjir	 leiðast	 einna	 helst	 út	 í	

vímuefnamisnotkun	 sýna	 samt	 ákveðið	 félagslegt	 mynstur.	 Erlendar	 rannsóknir	 hafa	

ítrekað	sýnt	fram	á	að	neysla	vímuefna	er	algengust	meðal	hópa	sem	eru	félagslega	illa	

staddir.	Þessi	hópur	ánetjast	hörðum	fíkniefnum	einna	helst.	Skýrslur	yfir	handtökur	frá	

fíkniefnalögreglu,	 bæði	 hér	 á	 landi	 og	 erlendis,	 sýna	 að	 þetta	 er	 sá	 hópur	 sem	 lendir	

oftast	í	kast	við	lögin	vegna	vímuefna	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).	

Tíðni	dauðsfalla	vegna	fíkniefnanotkunar	er	há.	Í	Bandaríkjunum	árið	2016	var	orsök	

dauðsfalla	 59.000	 til	 65.000	 einstaklinga,	 á	 aldrinum	 15-65	 ára,	 rakin	 til	

vímuefnamisnotkunar.	Dauðsföll	af	þessum	völdum	var	fjórða	algengasta	dánarorsökin	í	

Bandaríkjunum	 árið	 2016.	 Algengustu	 dánarorsakirnar	 þar	 voru	 krabbamein,	

hjartasjúkómar	og	slys	(Gruber	og	Boyd,	2017).		

Samkvæmt	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni	 (World	 Health	 Organization	 [WHO])	

eru	sterk	tengsl	milli	 fíknar	og	sálrænna	vandkvæða	hjá	konum.	Konur	sem	hafa	orðið	

fyrir	andlegu,	líkamlegu	eða	kynferðislegu	ofbeldi	eða	eru	félagslega	illa	staddar	og	með	

lágar	 tekjur	eru	 líklegri	 til	 að	 leiðast	út	 í	 neyslu	ávanabindandi	efna	 (WHO,	e.d.a.).	Að	

vera	virkur	fíkill	getur	haft	alvarlegar	félagslegar	afleiðingar	fyrir	einstaklinga.	Konur	sem	

misnota	áfengi	og/eða	vímuefni	missa	mjög	oft	 tengsl	 við	 fjölskyldur	 sínar.	Ofbeldi	og	

vanræksla	á	börnum	er	einnig	mjög	algeng	meðal	þeirra	sem	eru	í	mikilli	áfengis-	og/eða	

vímuefnaneyslu	(Gruber	og	Boyd,	2017).	

3.4 Skaðaminnkun	

Frá	því	að	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	leit	fyrst	dagsins	ljós	fyrir	um	30	árum	síðan	

hafa	verið	 skiptar	 skoðanir	á	meðal	 fagfólks	um	ágæti	hennar.	Sumt	 fagfólk	er	þeirrar	

skoðunar	að	hún	 stuðli	 að	 frekari	 vímuefnaneyslu	einstaklinga	á	meðan	annað	 fagfólk	

telur	 hana	 bæta	 heilsu	 þeirra	 sem	 eiga	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 stríða	

(McKeganey,	2012).	
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Hugmyndin	um	skaðaminnkun	á	rætur	sínar	að	rekja	 til	Hollands	á	áttunda	áratug	

síðustu	aldar.	Nálgunin	er	því	frekar	ný	meðal	sérfræðinga	sem	vinna	með	þá	sem	eiga	

við	áfengis-	og/eða	vímuefnavandamál	að	stríða.	 Í	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	er	

litið	svo	á	að	fíklar	séu	með	ólæknandi	og	langvarandi	sjúkdóm	en	hægt	sé	að	bæta	líf	

þeirra	 einstaklinga	 sem	 eiga	 við	 fíknivanda	 að	 stríða	 með	 skaðaminnkandi	 aðferðum	

(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Megináhersla	skaðaminnkunar	er	að	minnka	þann	skaða	sem	verður	til	af	ákveðinni	

áhættuhegðun	einstaklinga	 í	 samfélaginu.	Orðið	áhættuhegðun	vísar	 til	hegðunar	sem	

getur	stofnað	heilsu	einstaklinga	og	þeirra	sem	eru	í	kringum	þá	í	hættu.	Hegðunin	getur	

haft	 mjög	 alvarlegar	 og	 varanlegar	 afleiðingar,	 og	 jafnvel	 orðið	 einstaklingum	

lífshættuleg	 (Helga	 Sif	 Friðjónsdóttir,	 Jóna	 Sigríður	 Gunnarsdóttir	 og	 Rúna	

Guðmundsdóttir,	2011).	

Vinsældir	hugmyndafræðinnar	hefur	aukist	á	undanförnum	árum	sérstaklega	í	 ljósi	

þess	 hve	 mikil	 aukning	 hefur	 orðið	 á	 dauðsföllum	 vegna	 áfengis-	 og/eða	

vímuefnamisnotkunar.	Í	sumum	löndum	og	héruðum	í	Bandaríkjunum	er	þó	ólöglegt	að	

bjóða	 upp	 á	 úrræði	 sem	 starfa	 eftir	 skaðaminnkandi	 hugmyndafræði,	 þar	 sem	 sumir	

fagaðilar	eins	og	áður	sagði	þykir	hugmyndafræðin	stuðla	að	frekari	neyslu	einstaklinga	

(Bonar	og	Rosenberg,	2010).	

Í	skaðaminnkandi	stefnu	er	lögð	megináhersla	á	að	nota	heilbrigðiskerfið	til	að	draga	

úr	þeim	skaða	sem	vímuefnaneysla	hefur	í	för	með	sér.	Með	skaðaminnkandi	stefnu	er	

stefnt	 á	 að	 lækka	 dánartölu	 vímuefnaneytenda,	 draga	 úr	 smiti	 á	 blóðbornum	

sjúkdómum	og	almennt	að	bæta	heilsu	fíkla	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).		

Í	 skaðaminnkunar	 viðmiðunum	 er	 tekið	 fram	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	 komast	 hjá	

misnotkun	áfengis	og	vímuefna	 í	samfélaginu.	Misnotkunin	er	talin	vera	eðlilegur	hluti	

mannlífsins	 og	 raunveruleiki	 sem	 hefur	 fylgt	 mannfólkinu	 frá	 upphafi	 (Helga	 Sif	

Friðjónsdóttir,	Jóna	Sigríður	Gunnarsdóttir	og	Rúna	Guðmundsdóttir,	2011).	

Hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 miðar	 fyrst	 og	 fremst	 að	 því	 að	 draga	 úr	

neikvæðum	 afleiðingum	 vímuefnafíknar.	 Samkvæmt	 henni	 er	 ekki	 gerð	 krafa	 um	

bindindi	 fíkilsins	 heldur	 er	 gerð	 áætlun	 um	 hættuminni	 notkun	 vímuefna	 (Helgi	

Gunnlaugsson,	2013).	
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Skaðaminnkun	 er	 þjónusta,	 inngrip	 og	 úrræði	 sem	 getur	 falið	 í	 sér	 ýmislegt,	 til	

dæmis	sprautuherbergi,	nálaskiptiþjónustu,	viðhaldsmeðferð	og	færanlega	heilsuvernd.	

Samkvæmt	 erlendum	 rannsóknum	 deila	 30-100%	 sprautufíkla	 sprautubúnaði	 sínum	

með	 öðrum	 fíklum	 (Helga	 Sif	 Friðjónsdóttir,	 Jóna	 Sigríður	 Gunnarsdóttir	 og	 Rúna	

Guðmundsdóttir,	2011).	

Fjöldi	 erlendra	 rannsókna	 hafa	 verið	 framkvæmdar	 á	 áhrifum	 skaðaminnkunar	 í	

tengslum	 við	 vímuefnanotkun	 eftir	 að	 skaðaminnkunar	 hugtakið	 kom	 fyrst	 fram	 á	

áttunda	áratug	síðustu	aldar	(Vakharia	og	Little	2017).		Rannsóknirnar	hafa	sýnt	fram	á	

að	nálaskiptiþjónusta	sé	besta	leiðin	til	að	draga	úr	smiti	á	blóðbornum	sjúkdómum,	eins	

og	lifrabólgu	og	HIV	á	meðal	sprautufíkla	(Pauly,	Reist,	Belle-Isle	og	Schactman,	2013).	

Þeir	 sem	 sprauta	 vímuefnum	 í	 æð	 eru	 líkamlega	 verr	 staddir	 en	 aðrir	

vímuefnaneytendur.	Þessi	hópur	fær	mun	oftar	sýkingar	og	sumar	veirusýkingar	eins	og	

HIV	 og	 lifrabólgur	 eru	 mjög	 algengir	 fylgikvillar	 neyslunnar.	 Stærsti	 skaðvaldur	

vímuefnaneyslu	hér	á	 landi	er	 lifrabólga	C,	sem	yfir	70%	sjúklinga	sem	nota	vímuefni	 í	

æð	hafa	fengið.	Aðrir	þekktir	fylgikvillar	þess	að	sprauta	vímuefnum	í	æð	eru	ígerðir	og	

bólgur	á	stungustað,	lungnabólga	og	hjartaþelsbólga	(Þórarinn	Tyrfingsson,	2016).	

Skaðaminnkun	 miðar	 að	 því	 að	 draga	 úr	 félagslegum,	 heilsufarslegum	 og	

efnahagslegum	 afleiðingum	þess	 að	 nota	 áfengi	 og	 vímuefni,	 án	 þess	 að	 hafa	 það	 að	

markmiði	að	fá	notandann	til	að	draga	úr	neyslunni.	Áherslan	er	 lögð	á	að	koma	 í	veg	

fyrir	 þann	 skaða	 sem	 getur	 orðið	 vegna	 neyslunnar	 í	 stað	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

neysluna	 sjálfa,	 eins	 og	 gert	 er	 í	 hefðbundnum	 meðferðum	 áfengis-	 og	

vímuefnanotkunar	(Velferðarráðuneytið,	2016).	Hugmyndafræðin	er	byggð	á	því	að	fólk	

kýs	að	halda	áfram	að	nota	áfengi	og/eða	vímuefni	þrátt	fyrir	vitneskjuna	um	að	neyslan	

sé	hættuleg	heilsu	þeirra.	Þannig	eru	mannréttindi	notenda	virt	og	það	viðurkennt	að	

margir	 sem	neyta	vímuefna	eru	ófærir	eða	hafa	ekki	áhuga	á	að	hætta	notkun	þeirra.	

Með	 þessari	 hugmyndafræði	 fyrirgerir	 fólk,	 sem	 notar	 vímuefni,	 ekki	 mannréttindum	

sínum	 og	 rétti	 sínum	 til	 eins	 góðrar	 heilsu	 og	 á	 verður	 kosið	 miðað	 við	 aðstæður	

(Velferðarráðuneytið,	2016).		

Hér	á	landi	er	skaðaminnkun	sem	aðferða-	og	hugmyndafræði	skammt	á	veg	komin.	

Árið	2009	var	 fyrsta	 skaðaminnkunarverkefnið	 sett	 af	 stað	en	það	var	 Frú	Ragnheiður	

sem	 er	 verkefni	 á	 vegum	 Rauða	 kross	 Íslands	 (Velferðarráðuneytið,	 2016).	 Markmið	
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verkefnisins	 var	 að	 ná	 til	 jaðarhópa	 eins	 og	 einstaklinga	 með	 fíknivanda	 eða	

heimilislausra.	 Í	Frú	Ragnheiði,	 sem	er	sérinnréttaður	gamall	 sjúkrabíll,	er	boðið	upp	á	

nálaskiptaþjónustu	þar	sem	notendur	geta	fengið	hreinar	sprautur,	nálar	og	annað	sem	

þarf	til	að	draga	úr	líkum	á	smiti	á	blóðbornum	sjúkdómum.	Einnig	er	boðið	upp	á	aðra	

heilbrigðisaðstoð	og	heilsufarsráðgjöf	(Rauði	kross	Íslands,	e.d.).	

Á	 þeim	 tíma	 sem	 Frú	 Ragnheiður	 var	 að	 hefja	 starfsemi	 sína	 var	 skaðaminnkunar	

hugtakið	lítið	þekkt.	En	með	aukinni	fræðslu	og	samstarfi	á	milli	fagaðila	hefur	hugtakið	

og	 hugmyndafræðin	 orðið	 vinsælli	 og	 viðurkennd	 af	 flestum	 þeim	 sem	 starfa	 með	

jaðarhópa	í	samfélaginu	(Velferðarráðuneytið,	2016).	

Reynslan	hefur	sýnt	að	til	þess	að	skaðaminnkun	verði	árangursrík	þarf	að	vera	gott	

samspil	 á	 milli	 margra	 þátta.	 Mikilvægt	 er	 að	 úrræði	 og	 verkefni	 sem	 vinna	 út	 frá	

skaðaminnkandi	 hugmyndafræði	 séu	 vel	 skipulögð	 en	 til	 þess	 að	 árangur	 verði	 sem	

bestur	þarf	að	hafa	góða	heildarsýn.	Samstarf	milli	fagaðila	skiptir	einnig	miklu	máli	og	

að	 þeir	 fagaðilar	 sem	koma	að	úrræðum	eða	 verkefnum	 tengdum	 skaðaminnkun	hafi	

þekkingu	 á	 þeirri	 hugmyndafræði	 sem	 liggur	 á	 bak	 við	 hugtakið	 (Velferðarráðuneytið,	

2016).	

Gagnrýnendur	 skaðaminnkunar	 stefnunnar	 líta	 á	 hana	 sem	 merki	 um	 uppgjöf	

stjórnvalda	 og	 að	 hún	 sé	 ákveðin	 dulbúningur	 fyrir	 lögleiðingu	 fíkniefna	 (Helgi	

Gunnlaugsson,	2013).		

Skaðaminnkunarúrræði	eru	einnig	valdeflandi	(e.	empowering)	fyrir	þá	sem	nýta	sér	

þau.	Hugtakið	hefur	 tengst	 réttindabaráttu	minnihlutahópa	 frá	 sjöunda	áratug	 síðustu	

aldar.	Einföld	skilgreining	á	merkingu	valdeflingar	er	að	taka	valdið	af	þeim	sem	eru	með	

það	og	 færa	það	yfir	 til	þeirra	sem	eru	ekki	með	það.	Þetta	er	huglæg	tilfinning	sem	 í	

gegnum	 samskipti	 og	 tengsl	 stuðlar	 að	 bættri	 sjálfsvirðingu	 og	 hefur	 þannig	 áhrif	 á	

félagslega	 stöðu	 jaðarsettra	 einstaklinga.	 Samskipti	 sem	 eru	 valdeflandi	 gera	 það	 að	

verkum	 að	 einstaklingar	 hafa	 aukið	 vald	 yfir	 lífi	 sínu	 og	 aðstæðum	 (Elín	 Ebba	

Ásmundsdóttir,	2007).	

	Mikilvægt	er	fyrir	fagfólk	og	aðra	að	hafa	í	huga	að	þó	skaðaminnkandi	úrræði	séu	

góð	fyrir	vissan	hóp	einstaklinga	eru	margir	sem	nýta	sér	önnur	úrræði	sem	miða	að	því	

að	einstaklingar	hætti	alfarið	að	nota	áfengi	og	vímuefni.		Fjöldi	erlendra	rannsókna	hafa	

sýnt	fram	á	ágæti	slíkra	meðferðarúrræða.	Sem	dæmi	má	nefna	könnun	sem	gerð	var	í	
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Ástralíu	 á	 einstaklingum	 sem	háðir	 voru	heróíni	 og	höfðu	 farið	 í	meðferð	 vegna	þess.	

Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 40%	 þeirra	 sem	 lokið	 höfðu	 meðferð	 voru	 án	 vímuefna	

þremur	 árum	 eftir	 að	 meðferð	 lauk.	 Sambærileg	 rannsókn	 var	 framkvæmd	 á	

meðferðarúrræðum	 í	 Bretlandi	 en	 niðurstöður	 hennar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 37%	

heróínneytenda	og	52%	kókaínneytenda	sem	höfðu	 farið	 í	meðferð	náðu	að	halda	sér	

frá	efnunum	eftir	að	meðferð	lauk	(Mckeganey,	2012).	

3.4.1 Félagsráðgjöf	og	skaðaminnkun	

Áfengis-	 og	 vímuefnavandi	 er	 algengur	 í	 samfélögum	 nútímans	 og	 hann	 hefur	 áhrif	 á		

konur	 og	 karla	 á	 öllum	 aldri	 úr	 öllum	 þjóðfélagsstéttum.	 Félagsráðgjafar	 starfa	 sem	

ráðgjafar	 á	 mismunandi	 starfssviðum.	 Líklegt	 er	 að	 félagsráðgjafar	 kynnist	

skjólstæðingum	 sem	 glíma	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 þó	 að	 starfssvið	 þeirra	

tengist	því	viðfangsefni	ekki	(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Einstaklingar	sem	glíma	við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	eru	ekki	alltaf	tilbúnir	til	

að	hætta	neyslunni.	Hefðbundnar	 leiðir	 eins	 og	meðferð	 eiga	því	 ekki	 alltaf	 við	 þegar	

verið	er	að	vinna	með	fólki	sem	glímir	við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	(Vakharia	og	

Little	 2017).	 Ástæður	 þess	 að	 fólk	 leitaði	 sér	 ekki	 hjálpar	 vegna	 áfengis-	 og/eða	

vímuefnavanda	 í	 Bandaríkjunum	 á	 árunum	2010	 til	 2013	 voru	 vegna	 þess	 að	 það	 var	

ekki	 tilbúið	 til	 að	 hætta	 neyslu	 eða	 24,5%	 þeirra	 sem	 spurðir	 voru	 (Gruber	 og	 Boyd,	

2017).	

Þá	 geta	 aðferðir	 og	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 verið	 gagnlegar.	

Hugmyndafræði	skaðaminnkunar	er	í	samræmi	við	gildi	og	siðareglur	félagsráðgjafa,	þar	

sem	 réttindi	 einstaklinga	 til	 sjálfsákvörðunar	 er	 virtur	 og	 skjólstæðingum	er	mætt	 þar	

sem	þeir	eru	staddir	hverju	sinni	(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Sífellt	 fleiri	 félagsráðgjafar	 hafa	 kynnt	 sér	 hugmyndafræðina	 og	 er	 nálgunin	

viðurkenndari	innan	fagstéttarinnar	en	verið	hefur	hingað	til.	Aðferðir	skaðaminnkunar	

hafa	 reynst	 gagnlegar	 til	 að	 nálgast	 og	 tengjast	 skjólstæðingum	 á	 jafnréttisgrundvelli.	

Bæði	 í	 félagsráðgjöf	 og	 með	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 er	 litið	 svo	 á	 að	

skjólstæðingurinn	sé	sérfræðingur	og	sá	sem	á	að	taka	ákvarðanir	 í	eigin	 lífi.	Leitast	er	

eftir	 því	 að	 hafa	 kosti	 einstaklinga	 að	 leiðarljósi	 og	 vinna	 út	 frá	 þeim	 í	 stað	 þess	 að	

einblína	á	það	neikvæða	eða	óæskilega	(Vakharia	og	Little	2017).		
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Árið	2005	var	birti	Seiger	rannsókn,	sem	hann	hafði	framkvæmt	í	Bandaríkjunum,	en	

tilgangur	hennar	var	að	skoða	upplifun	og	viðhorf	395	félagsráðgjafa	til	hugmyndafræði	

skaðaminnkunar	 í	vinnu	sinni	með	áfengis-	og	vímuefnanotendum.	Rannsóknin	 leiddi	 í	

ljós	að	félagsráðgjafar	sem	voru	búnir	að	fá	þjálfun	og	kennslu	á	sviði	skaðaminnkunar	

voru	mun	jákvæðari	gagnvart	hugmyndafræðinni.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	að	sumir	

eldri	 félagsráðgjafar	 og	 sumir	 sem	 höfðu	 starfað	 sem	 lengst	 innan	 fagsins	 voru	 síður	

tilbúnir	til	að	tileinka	sér	hugmyndafræðina	(Seiger,	2005).				

Seiger	telur	að	félagsráðgjafar	sem	starfa	með	áfengis-	og	vímuefnasjúka	geti	flestir	

nýtt	aðferðir	skaðaminnkunar	sem	hluta	af	starfi	sínu.	Aðferðin	er	góð	viðbót	við	störf	

félagsráðgjafa	 og	 er	 ein	 leið	 sem	 hægt	 er	 að	 nota	 þegar	 verið	 er	 að	 vinna	 með	

einstaklinga	 sem	 eiga	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 glíma.	 Seiger	 komst	 að	

þeirri	 niðurstöðu	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 kynna	 skaðaminnkandi	 aðferðir	 í	

félagsráðgjafarnámi,	 því	 aukin	 fræðsla	 varð	 til	 þess	 að	 félagsráðgjafar	 urðu	 jákvæðari	

gagnvart	hugmyndafræðinni	(Seiger,	2005).		

Önnur	 rannsókn	sem	framkvæmd	var	 í	Bandaríkjunum	árið	2006	miðaði	að	því	að	

komast	 að	 því	 hvert	 viðhorf	 og	 skoðanir	 starfsfólks	 og	 skjólstæðinga	 í	 tveimur	

skaðaminnkandi	 úrræðum	 var	 á	 hugmyndafræðinni.	 Rannsóknin	 var	 eigindleg	 og	

sérstaklega	var	athugað	á	hvaða	hátt	viðmælendum	fannst	skaðaminnkun	skila	árangri	í	

starfi	og	einnig	hvaða	áhrif	hún	hefði	á	 líf	þeirra.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	 leiddu	í	

ljós	 að	 starfsfólki	 og	 notendum	 fannst	 skaðaminnkun	 bera	 árangur	 þegar	 eftirfarandi	

þættir	voru	til	staðar:	Þegar	samskipti	notenda	og	starfsfólks	voru	jákvæð	og	góð,	þegar	

gagnkvæmt	traust	var	milli	notenda	og	starfsfólks,	þegar	notendur	fundu	fyrir	því	að	það	

var	komið	fram	við	þá	á	jafningjagrundvelli	og	þegar	þeir	mættu	ekki	fordómum	vegna	

áfengis-	 og/eða	 vímuefnanotkunar	 sinnar,	 þegar	 lífsgæði	 skjólstæðinga	 jukust,	 þegar	

gerðar	voru	áætlanir	um	framtíð	skjólstæðinga	og	þegar	einhverjar	jákvæðar	breytingar	

komu	í	ljós	(Lee	og		Zerai,	2010).	

3.4.2 Neyslurými	

Neyslurými	er	mikilvægur	þáttur	innan	hugmyndafræði	skaðaminnkunar.	Í	neyslurýmum	

eru	vímuefnaneytendum	útvegaður	hreinn	búnaður	til	neyslu	vímuefna,	eins	og	nálar	og	

sprautur.	Þar	geta	þeir	neytt	efna	á	öruggan	hátt	undir	eftirliti	fagaðila,	ef	þess	er	þörf.	
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Með	 tilkomu	 neyslurýma	 hefur	 dregið	 töluvert	 úr	 dauðsföllum	 vegna	 ofskömmtunar	

(Efthimiou-Mordaunt,	2015).		

Fyrsta	 neyslurýmið	 var	 opnað	 í	 Berne	 í	 Sviss	 árið	 1986.	 Á	 síðastliðnum	 þremur	

áratugum	 hafa	 rúmlega	 90	 neyslurými	 bæst	 við	 víðsvegar	 um	 Evrópu	 (Woods,	 2014).	

Neyslurými	hafa	verið	starfræk	í	Evrópu	síðastliðna	þrjá	áratugi.	Þar	geta	fagaðilar	verið	í	

beinum	samskiptum	við	fólk	sem	á	við	vímuefnavanda	að	stríða	og	hafa	tækifæri	til	að	

veita	þeim	fræðslu	og	stuðning	óski	þeir	eftir	því	(EMCDDA,	2017).	

Markmið	neyslurýma	er	einnig	að	koma	í	veg	fyrir	útbreiðslu	blóðborinna	sjúkdóma	

eins	og	til	dæmis	HIV	eða	lifrabólgu	C,	eins	og	áður	hefur	komið	fram	(Malkin,	Elliott	og	

McRae,	2003).	Með	tilkomu	neyslurýma	minnka	líkur	á	því	að	búnaður	sem	notaður	er	

til	vímuefnaneyslu	sé	skilin	eftir	á	óæskilegum	stöðum	og	valdi	því	að	almenningur	geti	

hlotið	skaða	af	(EMCDDA,	2017).		

Fyrsta	opinbera	neyslurýmið	á	Íslandi	sem	boðið	var	upp	á	var	í	Konukoti.	Athvarfið	

hóf	að	starfa	eftir	skaðaminnkandi	hugmyndafræði	árið	2009,	eins	og	fram	hefur	komið.	

Samningar	 náðust	 þó	 ekki	 um	 að	 leyfa	 neyslu	 innandyra	 fyrr	 en	 árið	 2014.	 Þá	 var	

neyslurýmið	 sem	 er	 staðsett	 í	 kjallara	 hússins	 opnað.	 Þar	 er	 vaskur	 til	 að	 þvo	 sér,	

sótthreinsandi	 spritt,	 gott	 ljós,	 borð	 til	 að	 sitja	 við	 og	 hrein	 áhöld	 til	 vímuefnaneyslu	

(Þórey	Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	október	2017).	

Fram	að	þeim	tíma	máttu	konurnar	meðhöndla	efnið,	þ.e	gera	sprauturnar	tilbúnar	

innandyra	en	þurftu	síðan	að	fara	út	til	þess	að	sprauta	sig.	Með	tilkomu	neyslurýmisins	

geta	þær	bæði	meðhöndlað	og	neytt	vímuefna	undir	eftirliti	starfsfólks	Konukots.	Áður	

en	 konurnar	 fara	 inn	 í	 neyslurýmið	 til	 að	 neyta	 vímuefna	 þurfa	 þær	 að	 ræða	 við	

starfsmann.	Hann	spyr	þær	hvaða	efni	þær	eru	að	fara	að	nota,	hversu	stóran	skammt	

þær	 ætla	 að	 taka	 og	 hvort	 þær	 séu	 vanar	 efninu.	 Eftir	 samtalið	 er	 klukka	 stillt	 og	

athugað	er	eftir	ákveðin	tíma	hvort	að	sé	í	 lagi	með	viðkomandi,	ef	hann	er	ekki	þegar	

kominn	 aftur	 út	 úr	 neyslurýminu	 (Þórey	 Einarsdóttir,	 munnleg	 heimild,	 26.	 október	

2017).	
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3.5 Heimilisleysi	

Reiknað	er	með	því	að	um	100	milljónir	manna	séu	heimilislausir	hér	á	jörðu.	Alþjóðlega	

skilgreiningin	á	heimilisleysi	er	einstaklingur	sem	hefur	engan	stað	til	að	sofa	á	eða	sefur	

í	gistiskýli	(Bagheri-Amiri,	Sedaghat	og	Mostafavi,	2014).	

Í	 júní	 2017	 voru	 samtals	 349	 einstaklingar	 skráðir	 heimilislausir	 í	 Reykjavík	

samkvæmt	 rannsókn	 sem	 framkvæmd	 var	 hjá	 velferðarsviði	 Reykjavíkurborgar.	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 umfang	 og	 hagi	 utangarðsfólks	 í	 Reykjavík.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 að	 helstu	 ástæður	 heimilisleysis	 einstaklinga	 á	

Íslandi	var	vegna	áfengis-	og/eða	vímuefnaneyslu.	Aðrir	þættir	sem	tilgreindir	voru	sem	

orsök	heimilisleysis	voru	geðræn	vandamál,	að	geta	ekki	búið	hjá	fjölskyldu,	vinum	eða	

kunningjum	og	erfiðleikar	við	að	 fá	 leiguhúsnæði	eða	 félagslegt	húsnæði.	Þegar	 tengsl	

geðrænna	 vandkvæða	 og	 neysla	 vímuefna	 voru	 skoðuð	 sérstaklega	 kom	 í	 ljós	 að	 142	

einstaklingar	 sem	 skráðir	 voru	 með	 geðræn	 vandamál	 voru	 einnig	 80%	 þeirra	 sem	

glímdu	við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	(Reykjavíkurborgar,	e.d.).		

Skilgreiningin	 á	 heimilisleysi	 hér	 á	 landi	 var	 fyrst	 sett	 fram	 árið	 2005	 af	

samstarfshópi	Félagsmálaráðuneytisins:	

Húsnæðislaus	 er	 sá	 sem	 ekki	 hefur	 aðgang	 að	 hefðbundnu	 húsnæði,	 hann	 hefur	
ekki	húsaskjól	að	staðaldri	á	sama	stað	og	gistir	þar	sem	kostur	er	hverja	nótt,	þar	
með	 talið	 í	 gistiskýli,	 á	 gistiheimili	 eða	 inn	 á	 öðru	 fólki.	 Þeir	 sem	 koma	 úr	
hefðbundnu	húsaskjóli,	svo	sem	úr	fangelsi	eða	úr	vímuefnameðferð,	eiga	sögu	um	
margháttað	húsnæðis-	og	félagslega	erfiðleika	og	eiga	ekki	 tryggt	húsaskjól	einum	
til	tveimur	mánuðum	áður	en	þeir	fara	úr	hinu	tímabundna	húsnæði,	eru	taldir	hér	
með	(Félagsmálaráðuneytið,	2005,	bls.	7).	

European	Typology	of	Homelessness	and	Housing	Exclusion	(ETHOS)	er	skilgreining	

á	 heimilisleysi	 sem	 sett	 var	 fram	 af	 framkvæmdastjórn	 Evrópusambandsins.	

Skilgreiningin	er	breið	og	tekur	tillit	til	fleiri	þátta	en	íslenska	skilgreiningin	gerir	og	þar	

er	sérstaklega	minnst	á	konur	sem	eru	heimilislausar	og	búa	í	athvarfi	(Amore,	Baker	og	

Howden-Chapman,	2011).	

	Samkvæmt	 ETHOS	 skilgreiningunni	 á	 sá	 maður	 heimili	 sem	 getur	 búið	 með	

fjölskyldu	sinni	í	næði	og	verið	með	veraldlegar	eigur	sínar	þar.	Heimilið	er	griðastaður,	

þar	sem	fjölskyldur	eða	einstaklingar	geta	notið	samverstunda,	án	áreitis	og	undir	vernd	

laganna	(Bagheri-Amiri,	Sedaghat	og	Mostafavi,	2014).		
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ETHOS	skilgreiningin	gerir	ráð	fyrir	að	heimilisleysi	flokkist	annað	hvort	í	að	hafa	ekki	

þak	yfir	höfuðið	(e.	roofless)	eða	að	vera	heymilislaus	(e.	homelessness)	(Amore,	Baker	

og	 Howden-Chapman,	 2011).	 Í	 töflu	 1	 sést	 að	 heimilislausar	 konur	 gista	 í	

kvennaathvörfum,	eins	og	Konukoti.	Sumar	konur	búa	í	tímabundnu	húsnæði	í	einhvern	

tíma	eða	á	stofnun	og	aðrar	gista	á	almenningssvæðum	eða	útisvæðum	(Amore,	Baker	

og	Howden-Chapman,	2011).	

	

Tafla	1		ETHOS	–	Evrópsk	skilgreining	á	heimilisleysi	og	útilokun	á	húsnæði	

Hugtakaflokkar	 Lífsskilyrði	 Lífsaðstæður	

Ekki	þak	yfir	höfuðið	 1.	Fólk	býr	við	þröngan	kost	 1.1.	Almenningssvæði	eða	
útisvæði	

	 2.	Fólk	gistir	í	næturskýlum	 2.1.	Næturskýli	
Húsnæðislaus	 3.	Fólk	í	gistirými	fyrir	

heimilislausa		
3.1.	Farfuglaheimili	fyrir	
húsnæðislausa	

	 	 3.2.	Tímabundið	húsnæði	
	 	 3.3.	Tímabundið	

húsnæðisúrræði	
	 4.	Fólk	í	kvennaathvarfi	 4.1.	Húsnæði	kvennaathvarfs	
	 5.	Fólk	í	húsnæði	fyrir	

innflytjendur	
5.1.	Tímabundið	húsnæði,	
móttökumiðstöð		

	 	 5.2.	Húsnæði	
farandverkamanna		

	 6.	Fólk	sem	er	að	losna	úr	
stofnunum	

6.1.	Fangelsisstofnun	

	 	 6.2.	Sjúkrastofnun	
	 	 6.3.	Barnastofnun/heimili	
	 7.	Fólk	sem	fær	langtíma	

stuðning	(vegna	heimilisleysis)		
7.1.	Umönnunarstofnun	fyrir	
aldrað	heimilislaust	fólk		

	 	 7.2.	Stuðningshúsnæði	fyrir	
fyrrum	heimilislausa	
einstaklinga	

(Amore,	 Baker	 og	 Howden-Chapman,	 2011).	 Þýtt	 af	 höfundi	 úr	 töflunni	 ETHOS	 –	
European	Typology	of	Homelessness	and	Housing	Exclusion.	

	

Á	 árunum	 2003-2005	 voru	 gerðar	 óformlegar	 athuganir	 á	 fjölda	 heimilislausra	 á	

vegum	 Félagsmálaráðuneytisins.	 Þá	 var	 talið	 að	 um	 45-55	 einstaklingar	 væru	

heimilislausir	í	Reykjavík	og	þar	af	5	konur	(Erla	Björg	Sigurðardóttir,	2012).	Þegar	þessar	

tölur	 Félagsmálaráðuneytisins	 komu	 fram	 settu	 aðilar	 sem	 þjónusta	 heimilislausa	

spurningamerki	við	þær.	Fagfólk	taldi	að	þær	gæfu	ranga	mynd	af	fjölda	heimilislausra	í	
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Reykjavík	 og	 þá	 sérstaklega	 varðandi	 fjölda	 þeirra	 kvenna	 sem	 voru	 þá	 heimilislausar	

(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir	og	Erla	Guðrún	Sigurðardóttir,	2009).			

Önnur	 eldri	 gögn	 gáfu	 líka	 til	 kynna	 að	 tölurnar	 væru	 ekki	 réttar.	 Árið	 2001	 var	

framkvæmd	þarfagreining	 fyrir	Reykjavíkurdeild	Rauða	kross	 Íslands	og	Félagsþjónustu	

Reykjavíkurborgar	og	kom	þá	í	ljós	að	um	það	bil	20	konur	voru	heimilislausar	í	Reykjavík	

(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir	og	Erla	Guðrún	Sigurðardóttir,	2009).			

Samtök	áhugafólks	um	áfengis-	og	vímuefnavandann	(SÁÁ)	taldi	árið	2003	að	um	34	

heimilislausar	 konur	 færu	 á	 hverju	 ári	 í	 meðferð	 í	 hin	 ýmsu	 úrræði	 og	 stofnanir	

samtakanna.	 Samkvæmt	upplýsingum	 frá	 SÁÁ	á	þessum	 tíma	 voru	margar	 kvennanna	

ekki	 skráðar	heimilislausar	því	þær	 fengu	oft	 að	búa	 inni	 á	 vinum	eða	ættingjum	sem	

veittu	þeim	tímabundið	skjól.	Lögreglan	 í	Reykjavík	taldi	sama	ár	að	18	konur	væru	án	

húsnæðis.	Tekið	var	sérstaklega	fram	að	þær	gætu	hugsanlega	verið	fleiri	vegna	þess	að	

konur	ættu	að	jafnaði	auðveldara	en	karlar	með	að	verða	sér	úti	um	húsnæði	til	skamms	

tíma	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir	og	Erla	Guðrún	Sigurðardóttir,	2009).			

Fáar	formlegar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	Íslandi	á	umfangi	heimilislausra.	Árið	

2009	var	fjöldi	heimilislausra	rannsakaður	formlega	í	fyrsta	sinn	í	Reykjavík.	Rannsóknin	

var	kortlagning	á	þeim	sem	voru	utangarðs	og	heimilislausir	í	Reykjavík	á	þeim	tíma.	Elín	

Sigríður	 Gunnsteinsdóttir	 og	 Erla	 Guðrún	 Sigurðardóttir	 (2009)	 gerðu	 einnig	

vettvangsrannsókn	 á	 heilsufari	 og	 félagslegum	 aðstæðum	 heimilislausra	 einstaklinga	 í	

Reykjavík.	 Rannsóknin	 var	 unnin	 í	 samvinnu	 við	 Nýsköpunarsjóð	 námsmanna	 og	

velferðarsvið	 Reykjavíkurborgar.	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 voru	 121	

einstaklingar	 heimilislausir	 í	 Reykjavík	 og	 var	 fjórðungur	 þeirra	 konur	 (Elín	 Sigríður	

Gunnsteinsdóttir	og	Erla	Guðrún	Sigurðardóttir,	2009).		

Þrátt	 fyrir	 það	 er	 þjónusta	 við	 heimilislausa	 ekki	 lögbundin	 á	 Íslandi.	 Samkvæmt	

félagsþjónustulögum	hvíla	 skyldur	 í	 húsnæðismálum	á	 sveitafélögunum	og	 skyldur	um	

rétt	 allra	 íbúa	 vegna	 viðeigandi	 heilbrigðisþjónustu	 tilheyra	 hinu	 opinbera	

(Velferðarráðuneytið,	e.d.).			

Á	undanförnum	árum	hefur	úrræðum	á	vegum	Reykjavíkurborgar	fyrir	einstaklinga	

sem	 eru	 heimilislausir	 og	 eiga	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 etja	 fjölgað	 þó	

nokkuð.		
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Sum	úrræðin	 tilheyra	alfarið	 rekstri	borgarinnar	en	önnur	eru	 í	 samvinnu	við	ýmis	

félagasamtök.	Úrræðin	eru	starfrækt	eftir	mismunandi	rekstararformum	og	eru	annars	

vegar	 neyðarathvörf	 og	 hins	 vegar	 langtímabúsetuúrræði	 (Elín	 Sigríður	

Gunnsteinsdóttir,	 2017).	Neyðarathvörf	 fyrir	 heimilislausa	eru	 tvö,	 þau	eru:	Gistiskýlið	

en	 þar	 er	 pláss	 fyrir	 20	 einstaklinga	 en	 athvarfið	 er	 einungis	 ætlað	 heimilislausum	

körlum	 (Velferðarráðuneytið,	 e.d.).	 Konukot	 sem	 getur	 hýst	 allt	 að	 16	 konur	 í	 einu	

(Þórey	Einarsdóttir,	munnleg	heimild,	26.	október	2017).	

Langtímabúsetuúræði	 fyrir	 heimilislausa	 eru	 fjögur	 talsins.	 Þau	 eru:	 Smáhýsi,	

Miklabraut,	sem	er	heimili	fyrir	karla	með	vímuefnavanda,	Njálsgata,	sem	er	heimili	fyrir	

karla	með	vímuefnavanda	og	Hringbraut	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir,	2017).	

Smáhýsin	 voru	 opnuð	 árið	 2008	 og	 er	 um	 að	 ræða	 þrjú	 smáhýsi	 sem	 eru	 25	

fermetrar	 að	 stærð.	Þar	 geta	pör	eða	einstaklingar	búið	 sem	eiga	 í	 erfiðleikum	við	að	

útvega	 sér	 búsetu	 annars	 staðar	 vegna	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnaneyslu,	 annarra	

veikinda	 eða	 sérþarfa.	 Á	 árinu	 2016	 voru	 íbúar	 í	 smáhýsum	 7	 talsins	 (Elín	 Sigríður	

Gunnsteinsdóttir,	2017).	

Miklabraut	er	heimili	 fyrir	karla	 sem	eiga	við	vímuefnavanda	að	glíma.	Heimilið	er	

ætlað	fyrir	þá	karla	sem	verst	eru	settir	og	hefur	reynst	erfitt	að	veita	þjónustu.	Úrræðið	

er	herbergjasambýli	með	8	herbergjum.	Þetta	úrræði	er	sérstaklega	ætlað	körlum	sem	

eru	með	 tvígreiningu,	 þ.e	 alvarleg	 geðræn	 vandamál	 ásamt	 því	 að	 glíma	 við	 áfengis-	

og/eða	vímuefnavanda	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir,	2017).	

Njálsgata	er	heimili	fyrir	karla	sem	eiga	við	vímuefnavanda	að	glíma.	Á	Njálsgötu	er	

pláss	fyrir	8	karla	og	allir	íbúar	hafa	sérherbergi.	Þar	er	sameiginleg	setustofa,	eldhús	og	

þvottaaðstaða.	 Íbúar	á	Njálsgötu	eru	 í	 tengslum	við	 félagsráðgjafa	á	þjónustumiðstöð,	

en	félagsráðgjafinn	vinnur	í	samvinnu	við	íbúann	og	starfsfólk	úrræðisins.	Á	Njálsgötu	er	

lögð	 áhersla	 á	 samvinnu	 við	 geðheilbrigðiskerfið	 en	 algengt	 er	 að	 íbúar	 séu	 með	

tvígreiningu	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir,	2017).	

Hringbraut	er	eina	langtímabúsetuúræðið	fyrir	utan	smáhýsin	sem	er	ætlað	konum	

jafnt	og	körlum.	Þar	eru	11	íbúðir	en	þar	af	eru	5	sem	eru	sérstaklega	ætlaðar	konum.	Á	

Hringbraut	 er	 starfsfólk	 sem	 er	 til	 staðar	 hluta	 af	 degi	 og	 einnig	 veitir	 VR-teymið	

íbúunum	stuðning	með	einstaklingsmiðaðri	þjónustu.	Úrræðið	á	Hringbraut	er	byggt	á	

hugmyndafræði	„Housing	first“	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir,	2017).	



33	

„Housing	 first“	 gengur	 út	 á	 það	 að	útvega	heimilislausum	einstaklingum	 sem	eiga	

við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	að	stríða	varanlega	búsetu	þar	sem	að	ekki	er	krafist	

bindindis.	 Einnig	 er	 íbúum	 veittur	 stuðningur	 frá	 þverfaglegum	 sérfræðingateymum.	

„Housing	first“	er	í	anda	skaðaminnkandi	nálgunar,	þar	sem	einstaklingum	er	mætt	þar	

sem	að	þeir	eru	staddir	á	einstaklingsmiðaðan	hátt	(Clifaseli,	Collins,	Torres,	Grazioli	og	

Mackelprang,	2016).		

Á	Hringbraut	er	starfsfólk	sem	er	til	staðar	hluta	af	degi	og	einnig	veitir	VR-teymið	

íbúum	stuðning	með	einstaklingsmiðaðri	þjónustu	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir,	2017).	

3.5.1 Húsnæðislausar	konur	

Nýjasta	 rannsóknin	 á	 umfangi	 og	 högum	 heimilislausra	 á	 Íslandi	 var	 framkvæmd	 árið	

2017	af	velferðarsviði	Reykjavíkurborgar.	Sýndu	niðurstöður	rannsóknarinnar	fram	á	að	

349	 einstaklingar	 féllu	 undir	 skilgreiningu	 um	 heimilisleysi	 og	 þar	 af	 voru	 108	 konur	

(Reykjavíkurborg,	e.d.).	

Heimilislausar	konur	búa	almennt	við	alvarlegan	heilsubrest,	sem	er	ýmist	orsök	eða	

afleiðing	neyslu,	andlegra	veikinda	eða	útigangs.	Fyrst	og	fremst	er	um	heilbrigðisvanda	

að	 ræða	sem	hefur	 í	 för	með	sér	alvarlegar	 félagslegar	afleiðingar	 fyrir	 konurnar.	Þær	

hafa	oft	á	tíðum	ekki	jafn	greiðan	aðgang	að	viðeigandi	úrræðum	og	heilbrigðisþjónustu	

eins	og	aðrir	(Ponce,	Lawless	og	Rowe,	2014).	Af	þeim	sem	eru	skráðir	heimilislausir	hér	

á	 landi	 eru	 hlutfallslega	 fleiri	 konur	 sem	 búa	 á	 götunni,	 í	 gistiskýli	 og	 við	 ótryggari	

aðstæður	en	karlar	(Reykjavíkurborgar,	e.d.).	

Þær	búa	 flestar	við	mikla	 fátækt	og	hafa	 litla	menntun.	Margar	hverjar	haga	sér	á	

mjög	sjálfskaðandi	hátt,	sumar	nota	vímuefni	í	æð	og	deila	þá	oft	á	tíðum	sprautubúnaði	

(Bagheri-Amiri,	Sedaghat	og	Mostafavi,	2014).	

Einnig	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	það	sé	algengt	á	meðal	heimilislausra	kvenna	

að	stunda	vændi	til	að	verða	sér	úti	um	vímuefni	eða	húsaskjól.	Heimilislausar	konur	eru	

almennt	 viðkvæmari	 og	 berskjaldaðri	 fyrir	 líkamlegu	 og	 kynferðislegu	 áreiti	 en	

heimilislausir	karlar	(Bagheri-Amiri,	Sedaghat	og	Mostafavi,	2014).	

Flestar	þessara	kvenna	hafa	lent	í	áföllum	í	lífinu	en	samkvæmt	óbirtri	BA	rannsókn	

Birtu	 Aradóttur	 í	 félagsfræði	 sem	 framkvæmd	 var	 árið	 2013,	 undir	 handleiðslu	 Helga	

Gunnlaugssonar	prófessors,	 hafa	 flestar	 konur	 sem	neyta	 áfengis	og/eða	 vímuefna	að	
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staðaldri	upplifað	andlegt	og	líkamlegt	ofbeldi	um	ævina	og	75%	þeirra	hafa	orðið	fyrir	

kynferðisofbeldi	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).		

Í	 Bandaríkjunum	 eru	 um	 3,5	milljónir	 heimilislausra	 einstaklinga	 og	 45%	 þeirra	 er	

konur.	 Green,	 o.fl.	 framkvæmdu	 rannsókn	 á	 meðal	 428	 heimilislausra	 kvenna	 í	 Los	

Angeles	árið	2012	og	leiddi	hún	í	ljós	að	ofbeldi	í	æsku	var	algengt	á	meðal	kvennanna.	

Rannsókn	Green	leiddi	í	ljós	að	78%	þessara	428	kvenna	sem	skoðaðar	voru	höfðu	orðið	

fyrir	ofbeldi	í	æsku.	Þar	af	sögðust	44%	þeirra	hafa	orðið	fyrir	kynferðislegu	ofbeldi,	51%	

fyrir	 líkamlegu	 ofbeldi	 og	 69%	 þeirra	 hafði	 orðið	 fyrir	 andlegu	 ofbeldi	 í	æsku	 (Green,	

o.fl.,	2012).	

Konur	sem	hafa	verið	heimilislausar	í	langan	tíma	eru	í	langflestum	tilfellum	greindar	

með	 geðrænan	 sjúkdóm,	 ásamt	 því	 að	 vera	 háðar	 áfengi-	 og/eða	 vímuefnum.	 Þegar	

einstaklingar	glíma	bæði	við	fíkn	og	geðræna	erfiðleika	eru	ekki	mörg	úrræði	 í	boði	og	

langflest	 langtíma	búsetuúrræði	gera	þá	kröfu	að	 fólk	 sé	ekki	 í	neyslu	áfengis-	og/eða	

vímuefna	(Tsemberis,	Kent	og	Respress,	2012).	

Hlutverk	og	staða	heimilislausra	kvenna	í	samfélaginu	er	oft	óljóst	og	þær	njóta	oft	

ekki	sömu	virðingar	og	aðrir	og	getur	það	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra	(Helgi	

Gunnlaugsson,	2008).	

Í	 rannsókn	 Elínar	 Sigríðar	 Gunnsteinsdóttur	 og	 Erlu	 Guðrúnar	 Sigurðardóttur	 á	

högum	utangarðsfólks	 í	 Reykjavík	 frá	 árinu	2009	 kom	 í	 ljós	 að	75%	þátttakenda	 töldu	

samband	 sitt	 við	 fjölskyldu	 sína	 vera	 lélegt	 eða	 að	 sambandið	 væri	 ekkert.	 Einnig	 var	

samband	heimilislausra	við	afkomendur	sína	mjög	 lítið	en	aðeins	25%	þeirra	 sem	áttu	

börn	hittu	þau	reglulega	en	hin	75	%	hittu	börn	sín	mjög	sjaldan	eða	aldrei.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 heimilislausar	 konur	 séu	 ekki	 í	miklum	 eða	 góðum	

samskiptum	við	fjölskyldu	og	ástvini	sína	(Elín	Sigríður	Gunnsteinsdóttir	og	Erla	Guðrún	

Sigurðardóttir,	2009).		

3.6 Áfengis-	og	vímuefnaraskanir	

Í	þessum	kafla	er	 fjallað	um	áfengis-	og	vímuefnaraskanir	og	þær	afleiðingar	 sem	þær	

hafa	á	líf	og	heilsu	einstaklinga.	
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3.6.1 Áfengisröskun	

Áfengi	 er	 löglegt	 hér	 á	 landi	 og	 er	 markaðssett	 til	 að	 nota	 við	 hátíðleg	 tækifæri	 og	

skemmtanir.	 Einnig	 hefur	 áfengi	 verið	 notað	 af	 einstaklingum	 til	 þess	 að	 kljást	 við	

tilfinningalega	 erfiðleika,	 svefnleysi	 og	 önnur	 vandamál.	 Áfengisröskun	 er	 sjúkdómur	

sem	auðvelt	er	að	greina	og	fer	yfirleitt	ekki	framhjá	þeim	sem	umgangast	þann	sem	er	

með	sjúkdóminn	(Samtök	áhugafólks	um	áfengis-	og	vímuefnavandann,	e.d.).	

Áfengisröskun	telst	vera	alvarlegt	alþjóðlegt	heilsufarsvandamál.	Röskunin	er	í	þriðja	

sæti	þegar	litið	er	á	ástæður	þess	að	einstaklingar	láta	lífið	fyrir	aldur	fram	og	í	Evrópu	

má	rekja	11%	af	heildar	dauðsföllum	til	áfengisdrykkju	(Marinho,	Duarte,	Giria,	Nunes,	

Ferreira	og	Velosa,	2014).	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun	 notar	 eftirfarandi	 skilgreiningu	 um	 áfengisfíkn:	

Áfengisfíkn	er	langvinn	hegðunartruflun	sem	einkennist	af	endurtekinni	drykkju	áfengis,	

sem	ekki	er	 í	neinu	samræmi	við	venjulega	neyslu	í	samfélaginu.	Áfengisneyslan	er	slík	

að	 hún	 skaðar	 heilsufar	 og	 félagslega	 stöðu	 einstaklingsins.	 Einstaklingur	 með	

áfengisröskun	drekkur	svo	mikið	að	hann	er	háður	áfengi	og	sýnir	merki	um	geðtruflun	

og	versnandi	líkamlega	heilsu	(WHO,	e.d.b).	

Til	 þess	 að	 einstaklingur	 greinist	 með	 áfengisfíkn	 samkvæmt	 ICD	 10	

greiningarkerfinu,	sem	skilgreinir	einkenni	sem	varða	geð	og	líkamsheilsu,	þurfa	að	vera	

til	staðar	að	minnsta	kosti	þrjú	af	eftirfarandi	einkennum	síðastliðna	12	mánuði:	

• Mikil	löngun	og	sterk	fíkn	í	að	neyta	áfengis.	

• Minnkuð	geta	til	að	stjórna	áfengisneyslu.	

• Fráhvörf	 þegar	 dregið	 er	 úr	 áfengisneyslu	 eða	 þegar	 henni	 er	 alveg	 hætt	
(svitamyndun,	 skjálfti,	 kvíði,	 svefntruflanir,	 hraður	 hjartsláttur	 og	 stundum	
krampar	og	ofskynjanir).	

• Áfengisneyslu	haldið	áfram	til	að	koma	í	veg	fyrir	fráhvörf.	

• Aukið	þol,	einstaklingurinn	þarf	meira	magn	af	áfengi	en	áður	til	að	finna	fyrir	
sömu	áhrifum.	

• Einstaklingurinn	 er	 hættur	 að	 sinna	 mikilvægum	 þáttum	 lífsins	 vegna	
áfengisneyslu	og	þess	tíma	sem	það	tekur	að	verða	sér	úti	um	áfengi,	neyta	
þess	og	að	ná	sér	eftir	neysluna.	

• Áframhaldandi	áfengisneysla	þrátt	fyrir	að	einstaklingurinn	gerir	sér	grein	fyrir	
því	að	neysla	sé	honum	skaðleg	(World	Health	Organization,	e.d.c).	
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Einstaklingar	sem	eru	háðir	áfengi	til	lengri	tíma	geta	þróað	með	sér	margvíslega	og		

alvarlega	 líkamlega	 sjúkdóma.	 Líkurnar	 á	 því	 að	 fá	 krabbamein	 aukast	 til	 muna,	

sérstaklega	 í	 vélinda,	 hálsi	 og	maga.	 Einnig	 eru	 aukast	 líkur	 á	 lungnakrabbameini	 hjá	

þeim	sem	eru	með	áfengisröskun.	Einstaklingar	með	áfengisröskun	er	líklegri	til	að	þróa	

með	 sér	 lifrarskemmdir,	 hjartasjúkdóma,	 brisbólgu	 og	 fleiri	 alvarlega	 líkamlega	 kvilla.	

Áfengi	 eins	 og	 önnur	 vímuefni	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 miðtaugakerfið	 og	 getur	 valdið	

miklum	skemmdum	þar	og	þá	sérstaklega	á	heila	(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Skemmdirnar	 geta	 birst	 sem	 breytingar	 á	 tilfinningaviðbrögðum	 einstaklingsins,	

viðhorfum	hans	og	persónuleika.	Minninu	getur	hrakað	og	fólk	getur	upplifað	að	það	sé	

illa	áttað	á	tíma	og	rúmi	og	hæfileikinn	til	þess	að	læra	nýja	hluti	getur	einnig	minnkað	

(Berk,	2006).		

Einnig	 hefur	 ofdrykkja	 fólks	 áhrif	 á	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	 Hún	 getur	 verið	mjög	

kostnaðarsöm	 meðal	 annars	 vegna	 slysa,	 glæpa,	 sjálfsvíga,	 fósturskemmda	 og	

vinnutaps.	Reiknað	er	með	því	að	allt	að	helmingur	dauðaslysa	í	umferðinni	megi	rekja	

beint	til	áfengisneyslu	(Samtök	áhugafólks	um	áfengis-	og	vímuefnavandann,	e.d.).	

	Röskunin	 byrjar	 oftast	 að	 gera	 vart	 við	 sig	 hjá	 karlmönnum	á	 unglingsárunum	en	

seinna	hjá	konum	eða	á	milli	tvítugs	og	þrítugs	(Berk,	2006).	

Áður	fyrr	var	áfengisneysla	kvenna	ekki	jafn	mikil	og	karla,	en	áfengisneysla	á	meðal	

kvenna	 hefur	 aukist	 á	 undanförnum	 áratugum.	 Þessa	 breytingu	 má	 rekja	 til	 þess	 að	

viðmið	í	samfélaginu	hafa	breyst	og	í	dag	þykir	 jafn	eðlilegt	að	sjá	konur	drekka	áfengi	

og	karla.	Líkamsbygging	karla	og	kvenna	er	mismunandi	og	konur	þurfa	að	jafnaði	minna	

áfengi	 en	 karlar	 til	 þess	 að	 finna	 fyrir	 áhrifum	 þess.	 Talið	 er	 að	 konur	 þrói	 með	 sér	

áfengisfíkn	 hraðar	 en	 karlmenn	 vegna	 þess	 að	 þær	 eru	 næmari	 fyrir	 áfengi	 (Bright,	

Osborne	og	Greif,	2011).	

Tvíburarannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	það	séu	einhver	tengsl	á	milli	sjúkdómsins	og	

erfða.	En	þó	að	erfðir	skipti	einhverju	máli	eru	umhverfi	og	aðstæður	álitinn	vera	stór	

hluti	 ástæðunnar	 fyrir	því	 að	 fólk	þróar	með	sér	áfengisröskun.	Um	það	bil	helmingur	

einstaklinga	sem	hafa	leitað	sér	hjálpar	á	spítala	í	Bandaríkjunum	vegna	áfengisröskunar	

eiga	enga	fjölskyldusögu	um	misnotkun	áfengis.	Flestir	sem	glíma	við	áfengisröskun	eru	

einnig	 háðir	 einhverjum	 öðru	 en	 áfengi.	 Til	 dæmis	 reykja	 um	 80%	 þeirra	 sem	 drekka	

óhóflega	(Berk,	2006).		
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3.7 Vímuefnaröskun	

Margir	 fræðimenn	 líta	svo	á	að	vímuefnavandinn	sé	einn	af	stærstu	vandamálum	sem	

vestræn	ríki	þurfa	að	fást	við.	Viðhorfsmælingar	hér	á	landi	hafa	leitt	í	ljós	að	flestir	telja	

samneyslu	áfengis	og	vímuefna	vera	stærstu	ástæðu	þess	að	sumir	einstaklingar	fremja	

lögbrot	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).	

Á	 meðal	 kvenna	 sem	 neyta	 vímuefna	 er	 algengt	 að	 þær	 hafi	 orðið	 fyrir	

einhverskonar	 áföllum	 í	 æsku.	 Margar	 hverjar	 hafa	 þolað	 ofbeldi;	 andlegt,	 líkamlegt	

og/eða	 kynferðislegt	 og	 orðið	 fyrir	 vanrækslu	 af	 hálfu	 foreldra	 eða	 forsjáraðila.	 Slík	

reynsla	í	æsku	getur	haft	alvarlegar	afleiðingar	í	för	með	sér	og	hefur	oftast	slæm	áhrif	á	

sjálfsmynd	einstaklinga.	Af	þeim	konum	sem	voru	 í	vímuefnameðferð	 í	Bandaríkjunum	

höfðu	 um	 það	 bil	 62-81%	 þeirra	 orðið	 fyrir	 ofbeldi	 eða	 vanrækslu.	 Ef	 litið	 er	 á	 konur	

almennt	 í	 Bandaríkjunum	höfðu	um	27-30%	þeirra	 orðið	 fyrir	 ofbeldi	 eða	 vanrækslu	 í	

æsku.	 Ofbeldistíðni	 og	 vanræksla	 er	 mun	 hærri	 hjá	 þeim	 konum	 sem	 eiga	 við	

vímuefnavanda	að	glíma	en	meðal	annarra	kvenna	(Min,	Tracy	og	Park,	2014).	

Rannsóknir	hafa	 leitt	 í	 ljós	að	sterk	tengst	eru	á	milli	kynferðisofbeldis	og	neyslu	á	

áfengi	og	vímuefnum	(Giordano,	Prosek,	Stamman,	Callahan,	Loseu,	Bevly	og	Chadwell,	

2016).	

Resnick,	Walsh,	Schumacher,	Kilpatrick	og	Acierno	(2013)	skoðuðu	tengsl	hjá	konum	

sem	höfðu	orðið	fyrir	kynferðisofbeldi	á	unglings-	og	fullorðinsárum,	ásamt	því	að	eiga	

við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	að	glíma.	Þátttakendur	 í	 rannsókn	þeirra	voru	422	

konur	 sem	 leituðu	 sér	 hjálpar	 hjá	 heilbrigðiskerfinu	 eftir	 að	 hafa	 orðið	 fyrir	

kynferðisofbeldi	 og	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 eiga	 sögu	 um	 áfengis-	 og/eða	

vímuefnamisnotkun.	26%	kvennanna	tjáðu	að	vandamál	þeirra	tengd	áfengi	hafi	hafist	

áður	en	kynferðisofbeldið	átti	sér	stað	og	56	%	þeirra	sögðu	frá	því	að	vandamál	þeirra	

tengd	 áfengi	 hafi	 hafist	 í	 kjölfar	 þess	 kynferðisofbeldis	 sem	 þær	 urðu	 fyrir.	 Neysla	

ólöglegra	 vímuefna	 hófst	 hjá	 73%	 kvennanna	 eftir	 að	 þær	 höfðu	 orðið	 fyrir	

kynferðisofbeldi	(Resnick,	o.fl.,	2013).	

Að	vera	háður	vímuefnum	getur	haft	margvísleg	neikvæð	áhrif	á	líf	fólks.	Líkurnar	á	

því	að	lifa	góðu	og	heilbrigðu	lífi	og	geta	uppfyllt	skyldur	sínar	innan	fjölskyldunnar	og	í	

samfélaginu	minnka	 töluvert	 þegar	 	 einstaklingar	 verða	 háðir	 vímuefnum	 (Grant	 o.fl.,	

2016).		
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Sjálfsvígstíðni	 er	 hærri	 hjá	 vímuefnaneytendum	 og	 einnig	 er	 tíðnin	 á	 alvarlegum	

blóðbornum	sjúkdómum,	eins	og	HIV	(e.	human	immunodeficiency	virus)	og	lifrabólgu	C	

mun	 hærri	 hjá	 þeim	 sem	 neyta	 vímuefna	 samanborið	 við	 þá	 sem	 ekki	 eiga	 við	

vímuefnavanda	að	stríða	(Grant	o.fl.,	2016)	

Einnig	 hefur	 vímuefnanotkun	 einstaklinga	 alvarlegar	 neikvæðar	 afleiðingar	 fyrir	

samfélagið	í	heild	sinni.	Fátækt,		vanræksla	á	börnum	og	heimilisleysi	geta	einnig	verið	

fylgikvillar	vímuefnaneyslu	(Grant	o.fl.,	2016).	

Samkvæmt	 greiningarkerfi	 ameríska	 geðlæknasambandsins,	 Diagnostic	 and	

Statistical	 Manual	 of	 Mental	 Disorders	 5	 (DSM	 5)	 (2013)	 eru	 efni	 sem	 hægt	 er	 að	

misnota	 meðal	 annars	 koffín,	 áfengi,	 kannabis,	 róandi	 lyf,	 svefnlyf,	 ópíum,	 kódein,	

ofskynjunarlyf	og	tóbak.	Við	inntöku	slíkra	efna	getur	einstaklingurinn	fundið	fyrir	vímu	

(e.	 high)	 og	 verðlaunakerfi	 heilans	 virkjast	 við	 það	 (American	 Psychiatric	 Association,	

2013).	

Samkvæmt	DSM-5	greiningarkerfinu	þurfa	einstaklingar	að	uppfylla	ákveðin	skilyrði	

til	þess	að	verða	greindir	með	vímuefnaröskun	(e.	substance	use	disorder).	Yfir	 flokkar	

vímuefnaröskunar	eru	fjórir	en	þeir	eru:	

1. Stjórnleysi	á	neyslu.	

2. Félagsleg	vandkvæði	vegna	neyslu.	

3. Áhættuhegðun.	

4. Aukið	 þol	 á	 efni	 eða	 fráhvörf	 eftir	 neyslu	 (American	 Psychiatric	 Association,	

2013).	

Stjórnleysið	vegna	neyslu	getur	komið	fram	á	marga	vegu:	

1. Efnið	 er	 notað	 í	 lengri	 tíma	 en	 lagt	 var	 upp	 með	 í	 upphafi	 og	 í	 stærri	

skömmtun.	

2. Löngun	til	að	minnka	eða	hætta	notkun	efnisins,	en	getur	það	ekki.	

3. Mikill	 tími	 fer	 í	 að	 verða	 sér	úti	 um	vímuefni,	 neyta	þeirra	og	ná	 sér	 eftir	

neyslu	þeirra.	

4. Sterk	löngun	(e.	craving)	til	að	neyta	vímuefnisins.	
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1. Félagsleg	vandkvæði	vegna	neyslu	geta	lýst	sér	á	eftirfarandi	hátt:	

2. Áframhaldandi	notkun	á	vímuefni,	þó	að	það	komi	niður	á	árangri	 í	 vinnu	

eða	skóla	og	trufli	fjölskyldu-	og	félagslíf.	

3. Neyslan	hefur	neikvæð	áhrif	á	persónuleg	samskipti	við	fjölskyldu	og	vini.	

4. Minnkaður	eða	enginn	áhugi	á	tómstundum	og	félagslegum	viðburðum	sem	

áður	vöktu	áhuga	(American	Psychiatric	Association,	2013).		

Áhættuhegðun	vegna	neyslu	einkennist	af:		

1. Vímuefni	 notuð	 ítrekað	 undir	 hættulegum	 aðstæðum.	 Til	 dæmis	 að	 vera	

undir	áhrifum	áfengis	og	aka	bíl.		

2. Notkun	 vímuefna	 er	 ekki	 hætt	 þrátt	 fyrir	 að	 hún	 leiði	 til	 andlegra	 og	

líkamlegra	kvilla	(American	Psychiatric	Association,	2013).	

Aukið	þol	á	efni	eða	fráhvörf	eftir	neyslu	lýsir	sér	á	eftirfarandi	hátt:	

1. Einstaklingurinn	myndar	þol	fyrir	efninu	sem	leiðir	til	þess	að	hann	þarf	að	

auka	magnið	sem	hann	notar	til	þess	að	finna	fyrir	sömu	áhrifum	og	áður	

eða	til	að	forðast	fráhvörf.	

2. Fráhvörf	 eru	 líkamleg	 einkenni.	 Þau	 verða	 til	 þegar	 líkamann	 vantar	 efnið	

sem	 vímuefnaneytandinn	 er	 háður.	 Fráhvörf	 sumra	 efna	 geta	 verið	

lífshættuleg	(American	Psychiatric	Association,	2013).	

Einstaklingurinn	þarf	að	vera	með	2	eða	fleiri	af	ofantöldum	einkennum	síðastliðna	

12	 mánuði	 til	 að	 vera	 greindur	 með	 vímuefnaröskun.	 Alvarleiki	 röskunarinnar	 getur	

verið	vægur,	mildur	eða	alvarlegur	og	ræðst	af	því	hversu	mörg	einkenni	viðkomandi	er	

með	(American	Psychiatric	Association	[APA],	2013).	

3.7.1 Neysla	vímuefna	í	æð	

Sprautufíklar	 er	 hópur	 sem	 á	 við	 alvarlega	 vímuefnaröskun	 að	 stríða	 (Helgi	

Gunnlaugsson,	2013).	Algengt	er	að	litið	sé	niður	á	þennan	hóp	einstaklinga,	þeir	finna	

mikið	fyrir	fordómum	og	útskúfun	í	samfélaginu,	ásamt	því	að	fá	oft	lakari	þjónustu	en	

aðrir	í	heilbrigðis-	og	félagslega	kerfinu	(Meehan,	2017).		
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Víða	 erlendis	 geta	 fíklar	 ekki	 reitt	 sig	 á	 að	 fá	 viðeigandi	 heilbrigðisþjónustu.	

Fordómarnir	eru	það	miklir	 í	þeirra	garð	að	 framkoma	fagfólks	getur	verið	verri	 í	garð	

sprautufíkla	en	annarra.	Þá	er	algengt	að	ekki	sé	hlustað	á	óskir	þeirra	og	þeir	hunsaðir.	

Raunveruleikinn	 er	 sá	 að	 þetta	 er	 sá	 hópur	 sem	 fær	 hvað	 verstu	 samfélagslegu	

stimplunina.	Það	tengist	því	að	fólk	sér	almennt	heilbrigði	sem	merki	um	að	viðkomandi	

sé	gildur	þjóðfélagsþegn.	En	þegar	einstaklingar	sýna	merki	um	veikleika,	eins	og	að	vera	

háðir	 vímuefnum	 í	 æð,	 líta	 margir	 svo	 á	 að	 þeir	 séu	 ekki	 eins	 mikils	 virði	 og	 aðrar	

manneskjur.	Fólk	sem	á	við	alvarlegan	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	að	stríða	mætir	

því	meiri	fordómum	í	samfélaginu	en	þeir	sem	eiga	við	geðræn	vandamál	að	stríða	eins	

og	til	dæmis	geðklofa	eða	þunglyndi	(Klingemann,	2017).	

Í	 rannsókn	 sem	 framkvæmd	 var	 í	 New	 York	 árið	 2004	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 71	

einstaklinga	sem	háðir	voru	vímuefnum	í	æð.	Markmið	rannsóknarinnar	var	að	komast	

að	 því	 hvernig	 þeir	 upplifðu	 þjónustu	 heilbrigðiskerfisins	 og	 hvort	 að	 þeir	 finndu	 fyrir	

fordómum	þegar	þeir	leituðu	sér	læknishjálpar.	Allir	þátttakendurnir	greindu	frá	því	að	

þegar	 fagfólk	 í	 heilbrigðisþjónustu	 hefðu	 vitneskju	 um	 að	 þeir	 notuðu	 vímuefni	 í	 æð	

breyttist	viðhorf	starfsfólksins	gagnvart	þeim.	Þeir	fundu	fyrir	miklum	fordómum	í	sinn	

garð	og	upplifðu	 lakari	 þjónustu	 frá	 heilbrigðisstarfsfólki	 vegna	 vímuefnavanda	þeirra.	

Þátttakendur	rannsóknarinnar	greindu	einnig	frá	því	að	þeir	fyndu	fyrir	fordómum	í	sinn	

garð	frá	öðrum	fagstéttum.	Þeir	upplifðu	að	vegna	fordómanna	væri	erfiðara	fyrir	þá	að	

fá	 meðal	 annars	 húsnæði	 og	 aðstoð	 frá	 félagsþjónustu	 (Weiss,	 McCoy,	 Kluger	 og	

Finkelstein,	2004).	

Árið	2015	komu	363	einstaklingar	sem	höfðu	sprautað	vímuefnum	í	æð	í	afvötnun	á	

sjúkrahúsið	Vog	eða	21%	af	sjúklingahópnum.	Þar	af	voru	118	konur	og	245	karlar.	Af	

þeim	 greindust	 68	 sem	 sprautufíklar	 í	 fyrsta	 sinn	 en	 samtals	 höfðu	 954	 einstaklingar	

greinst	 sem	 notað	 höfðu	 vímuefni	 í	æð	 frá	 árunum	 2010-2015	 (Þórarinn	 Tyrfingsson,	

2016).		

Í	 áðurnefndri	 rannsókn	 Birtu	 Aradóttur	 á	 sprautufíklum	 komu	 margvíslegar	

upplýsingar	fram	um	bága	stöðu	sprautufíkla	á	Íslandi.	Gögnin	sem	notuð	voru	byggðust	

á	 ASI-viðtölum	 (e.	 Addiction	 Severity	 Index)	 en	 slík	 viðtöl	 eru	 framkvæmd	 þegar	

sjúklingar	 innritast	 á	 meðferðarstöðina	 Vog.	 Í	 rannsókn	 Birtu	 var	 skoðað	 úrtak	 sem	

samanstóð	 af	 189	 sprautufíklum	 en	 þar	 af	 voru	 konur	 56	 talsins.	 Næstum	 helmingur	
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fíklanna	 greindi	 frá	 75%	 örorku	 og	 takmarkaðri	 reynslu	 af	 atvinnumarkaði.	 Formleg	

menntun	 innan	 hópsins	 var	 almennt	 takmörkuð	 en	 meirihlutinn	 hafði	 einungis	 lokið	

grunnskólaprófi.	 Um	 60%	 fíklanna	 höfðu	 verið	 ákærðir	 eða	 handteknir	 fyrir	 brot	 sem	

tengdust	 vímuefnaneyslu	 en	 hlutfall	 þeirra	 sem	 höfðu	 brotið	 af	 sér	 var	mun	 hærra	 á	

meðal	 sprautufíkla	 en	 annarra	 sjúklinga	 SÁÁ.	 Af	 hópnum	 hafði	 þriðjungur	 verið	

handtekinn	 fyrir	 skjalafals,	 stuld	 eða	 ofbeldisbrot	 af	 einhverju	 tagi.	 Um	 það	 bil	

helmingur	 fíklanna	hafði	 greinst	með	 lifrabólgusýkingu	og	þrír	með	HIV	 veiruna.	Mjög	

hátt	 hlutfall	 úrtaksins	 þjáðust	 af	 sálrænum	 og	 andlegum	 erfiðleikum,	 til	 dæmis	

þunglyndi,	 kvíða	 eða	 spennu.	 Um	 70%	 þeirra	 höfðu	 hugleitt	 að	 taka	 eigið	 líf	 og	

helmingurinn	hafði	reynt	sjálfsvíg	á	einhverjum	tímapunkti	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).	

Margir	 telja	 vímuefnaneyslu	 vera	 vítahring	 sem	 fólk	 er	 búið	 að	 koma	 sér	 í.	Oft	 er	

talið	að	ef	vímuefnin	væru	 tekin	úr	 jöfnunni	myndi	 líf	þessara	einstaklinga	breytast	 til	

hins	 betra.	 Það	 gæti	 ef	 til	 vill	 gerst	 hjá	 fámennum	hópi	 sem	 hefur	 góðan	 félagslegan	

stuðning.	En	raunin	er	yfirleitt	sú	að	tengsl	við	ástvini	eru	oftast	nær	rofin	hjá	þessum	

hópi	og	vesöld	og	óregla	 ríkjandi.	Oft	á	 tíðum	eiga	þessir	einstaklingar	 langa	 sögu	um	

afbrot	og	ofbeldi	og	hafa	brennt	flestar	brýr	af	baki	sér.	Því	er	mikilvægt	að	styrkja	hið	

félagslega	öryggisnet	og	koma	til	móts	við	fíkla.	Þá	er	mikilvægt	að	skoða	aðstæður	langt	

leiddra	vímuefnaneytenda.	Það	þarf	að	mæta	þeim	þar	sem	að	þeir	eru	staddir,	því	hér	

er	 að	 mörgu	 leyti	 um	 verst	 setta	 sjúklingahópinn	 að	 ræða,	 sem	 er	 oftast	 nær	 með	

fjölþættan	vanda	og	í	flestum	tilfellum	andleg	veikindi	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).		

3.8 Geðraskanir	

Áföll	og	áfengis-	og/eða	vímuefnaneysla	geta	haft	slæmar	afleiðingar	fyrir	andlega	heilsu	

fólks	 (Ullman,	 Relyea,	 Peter-Hagene	 og	 Vasquez,	 2013).	 Áföll	 eins	 og	 ofbeldi,	

ástvinamissir,	heilsubrestir,	slys	og	fleira	geta	stuðlað	að	geðrænum	vandkvæðum.	Talið	

er	að	um	22%	íslensku	þjóðarinnar,	sem	eru	fimm	ára	og	eldri,	eigi	við	geðræna	kvilla	að	

stríða	(Elín	Ebba	Ásmundsdóttir,	2007).	

Í	sumum	tilfellum	getur	verið	erfitt	að	ákvarða	hvort	um	eðlileg	sálræn	viðbrögð	sé	

að	ræða	við	ógnvænlegum	eða	erfiðum	aðstæðum.	Til	dæmis	er	eðlilegt	að	finna	fyrir	

miklum	kvíða	við	greiningu	á	alvarlegum	sjúkdómi,	ástvinamissi	eða	náttúruhamförum.	

Þegar	 verið	 er	 að	meta	 geðraskanir	 þarf	 því	 alltaf	 að	 taka	mið	 af	 aðstæðum.	Hvenær	

verður	depurð	vegna	ástvinamissis	að	þunglyndi?	Helstu	mælikvarðarnir	eru	líðan	fólks	
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og	 færni	 til	 félagslegra	 og	 tilfinningalegra	 samskipta	 og	 almenn	 þátttaka	 þeirra	 í	

samfélaginu	 sem	 getur	 verið	 vísbending	 um	 hvort	 það	 eigi	 við	 geðræn	 vandamál	 að	

stríða	eða	ekki	(Grant,	o.fl.,	2004).		

Undirstaða	 almenns	 heilbrigðis	 og	 vellíðunar	 er	 góð	 geðheilsa.	 Oftast	 þegar	 við	

búum	við	góða	geðheilsu	þá	trúum	við	á	okkur	sjálf,	berum	virðingu	fyrir	okkur	sjálfum,	

umhverfi	 okkar	 og	 samferðamönnum.	 Góð	 almenn	 geðheilsa	 byggist	 annars	 vegar	 á	

genum	 okkar	 og	 hins	 vegar	 á	 uppeldis-	 og	 umhverfisþáttum,	 eins	 og	 trú	 á	 eigin	

áhrifamátt,	 sjálfstraust	 og	 góð	 félagsfærni	 einstaklinga.	 Félagslegar	 aðstæður	 hafa	

einnig	 áhrif	 á	 góða	 almenna	 geðheilsu,	 eins	 og	 atvinna,	 fjárhagur,	 menntun	 og	

þjóðfélagsstaða.	Mörkin	 á	milli	 eðlilegrar	 geðheilsu	 og	 geðheilsubrests	 eru	 ekki	 alltaf	

skýr	(Elín	Ebba	Ásmundsdóttir,	2007).	

Alþjóðaheilbrigðisstofnun	lýsir	geðheilbrigði	þannig	að	einstaklingur	búi	við	vellíðan	

og	geti	nýtt	sér	þá	hæfileika	sem	hann	hefur.	Hann	er	fær	um	að	kljást	við	það	sem	telst	

vera	eðlilegt	magn	af	álagi	í	lífinu	og	sýnir	árangur	og	afköst	við	vinnu	og	er	fær	um	að	

leggja	sitt	af	mörkum	til	þess	samfélags	sem	hann	býr	 í.	Skilgreiningin	er	mjög	rúm	en	

hún	getur	gefið	okkur	hugmynd	um	hvað	felst	 í	geðröskun,	það	er	að	fólk	búi	ekki	við	

ástandið	sem	lýst	er	hér	að	ofan	(Félagsmálaráðuneytið	2006).	

Árið	 2006	 var	 unnin	 skýrsla	 á	 vegum	 Félagsmálaráðuneytisins	 um	 stefnu	 og	

framkvæmdaráætlun	í	málefnum	geðfatlaða	og	í	þeirri	skýrslu	er	geðfötlun	skilgreind	á	

eftirfarandi	hátt:	

Með	hugtakinu	geðfötlun	er	átt	við	það	ástand	sem	skapast	við	langvinna,	alvarlega	
geðröskun	sem	hefur	í	för	með	sér	skerta	færni	til	sjálfstæðrar	búsetu,	atvinnu	eða	
virkrar	 þátttöku	 í	 samfélaginu	 að	 öðru	 leyti.	 Af	 því	 leiðir	 þörf	 fyrir	 fjölþætta	
þjónustu	 og	 stuðning	 sem	 ætla	 má	 að	 verði	 í	 mörgum	 tilvikum	 til	 langframa	
(Félagsmálaráðuneytið,	2006,	bls.	24).	

Algengustu	 alvarlegu	 geðraskanirnar	 á	 meðal	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnasjúkra	 eru	

geðklofi	(e.	schizophrenia)	og	geðhvarfasýki	(e.	bipolar	disorder)	(Adan,	Marquez-Arrico	

og	Gilchrist,	2017).	

3.8.1 Tvígreiningar	

Tengsl	eru	á	milli	áfengis-	og/eða	vímuefnanotkunar	og	geðheilbrigðis.	En	tengslin	eru	

flókin	og	einstaklingsbundin	(Hamilton,	2017).	
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Þegar	einstaklingur	glímir	bæði	við	áfengis-	og/eða	vímuefnasýki,	ásamt	því	að	vera	

greindur	 með	 alvarlega	 geðröskun	 kallast	 það	 að	 vera	 með	 tvígreiningu	 (e.	 dual	

diagnosis)	(Grant	o.fl.,	2004).	

Nokkuð	algengt	er	að	þeir	sem	eru	með	alvarlega	geðröskun	glími	einnig	við	áfengis-	

og/eða	vímuefnasýki	en	talið	er	að	um	65-85%	allra	sjúklinganna	sem	leita	sér	aðstoðar	

vegna	 alvarlegra	 geðraskanna	 kljáist	 einnig	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnasýki	 (Adan,	

Marquez-Arrico	og	Gilchrist,	2017).	

Talið	er	að	allt	að	tveir	þriðju	þeirra	sem	fara	 í	vímuefnameðferð	 í	Bandaríkjunum	

séu	einnig	með	undirliggjandi	geðsjúkdóm	(Gruber	og	Boyd,	2017).	

Algengi	 þess	 að	 vera	 með	 alvarlega	 geðröskun,	 ásamt	 því	 að	 vera	 með	 áfengis-	

og/eða	vímuefnasýki,	er	áhyggjuefni	fyrir	fagfólk.	Erfiðara	er	að	meðhöndla	einstaklinga	

sem	 eru	 tvígreindir	 en	 þá	 sem	 eru	 einungis	 að	 glíma	 við	 annaðhvort	 geðröskun	 eða	

áfengis-	 og/eða	 vímuefnasýki.	 Þeir	 sem	 eru	 með	 tvígreiningu	 eru	 ólíklegri	 til	 að	 ná	

framförum	eða	bata	en	aðrir	(Proctor	og	Hoffman,	2012).	

Einstaklingar	með	tvígreiningu	búa	að	jafnaði	við	skertari	lífsgæði	en	aðrir.	Þeir	eru	

ólíklegri	til	að	ná	framförum	eða	bata	í	sínum	sjúkdómum	en	einstaklingar	sem	ekki	eru	

með	 tvígreiningu	 og	 líkur	 á	 að	 sjúkdómurinn	 versni	 eru	 meiri	 (Proctor	 og	 Hoffman,	

2012).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	sjálfvígstíðni	er	hærri	innan	þessa	hóps.	Þeir	búa	að	

jafnaði	 við	 meira	 ofbeldi,	 eru	 tíðari	 gestir	 á	 spítölum	 og	 eru	 viðkvæmari	 fyrir	 að	 fá	

sjúkdóma	eða	sýkingar	en	aðrir	(Proctor	og	Hoffman,	2012).	

Það	sem	skiptir	máli	þegar	unnið	er	með	einstaklinga	með	tvígreiningu	er	að	fagfólk	

geri	sér	grein	fyrir	að	einstaklingarnir	eru	með	fjölþættan	vanda.	Þegar	einstaklingar	fara	

í	meðferð	vegna	vímuefna	er	til	dæmis	ekki	nóg	að	taka	einungis	á	vímuefnavandanum	

heldur	þarf	einnig	að	vinna	með	þær	geðraskanir	sem	eru	til	staðar	(Grant	o.fl.,	2004).		

Það	sama	á	við	ef	einstaklingur	leitar	til	geðlæknis	vegna	geðrænna	vandakvæða	og	er	

með	undirliggjandi	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	þá	þarf	að	læknirinn	einnig	að	skoða	

áfengis	og/eða	vímuefnavandann	(Grant	o.fl.,	2004).		

Í	 viðamikilli	 rannsókn	 á	 andlegri	 heilsu	 og	 vímuefnanotkun	 sem	 framkvæmd	 var	 í	

Bandaríkjunum	 árið	 2007	 kom	 í	 ljós	 að	 um	 það	 bil	 5,4	 milljónir	 fullorðinna	 í	
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Bandaríkjunum	 þjáðust	 af	 geðsjúkdóm,	 ásamt	 því	 að	 vera	 með	 áfengis-	 og/eða	

vímuefnavanda.	 Af	 þeim	 höfðu	 54%	 ekki	 leitað	 sér	 aðstoðar	 hjá	 heilbrigðiskerfinu	 á	

árinu.	3%	höfðu	leitað	sér	hjálpar	vegna	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	og	33%	vegna	

andlegra	 veikinda,	 en	 einungis	 10%	 höfðu	 þegið	 aðstoð	 frá	 heilbrigðiskerfinu	 vegna	

andlegra	veikinda	samhliða	því	að	fá	hjálp	vegna	áfengis-	og/eða	vímuefnamisnotkunar	

(Gotham,	Brown,	Comaty,	McGovern	og	Claus,	2013).	

Mikilvægt	er	fyrir	fagfólk	að	hafa	í	huga	að	það	þarf	að	hlúa	vel	að	andlegum	þáttum	

hjá	þeim	sem	eru	í	bata	frá	áfengis-	og/eða	vímuefnafíkn	Ef	það	gleymist	er	aukin	hætta	

á	 að	 einstaklingurinn	 byrji	 að	 nota	 áfengi	 og/eða	 vímuefni	 á	 ný	 til	 þess	 að	 kljást	 við	

tilfinningalega	erfiðleika.	Það	getur	verið	mjög	hættulegt	og	þá	sérstaklega	fyrir	þá	sem	

þjást	 af	 djúpu	þunglyndi	 og	 alvarlegum	geðsjúkdómum,	 þar	 sem	 sjálfsvígstíðnin	 er	 há	

hjá	fólki	í	þessum	hópi	(Grant	o.fl.,	2004).			

3.8.2 Geðhvarfasýki	

Geðhvörf	 (e.	bi-polar	 disorder)	 er	 langvinnur	 geðsjúkdómur	 sem	einkennist	 af	miklum	

sveiflum.	Annars	vegar	tímabilum	geðhæða	og	hins	vegar	tímabilum	geðlægða.	Loturnar	

þar	sem	að	einstaklingar	eru	langt	niðri	einkennast	af	þunglyndi.	Sjúkdómurinn	flokkast	í	

tvo	meginundirflokka,	geðhvörf	I	og	II.	Einstaklingar	sem	greindir	eru	með	geðhvörf	I	fá	

tímabil	geðhæða	og	geðlægða	en	þeir	sem	hafa	geðhvörf	II	upplifa	vægari	stig	geðhæða	

(e.	hypomania)	og	geðlægða	(Jóhanna	Bernharðsdóttir	o.fl.,	2012).	

Til	að	greinast	með	geðhvarfasýki	þarf	einstaklingurinn	í	fyrsta	lagi	að	hafa	upplifað	

tímabil	þar	sem	geðslag	hans	er	óvenju	hátt	og	orka	hans	aukist	mjög	mikið.	Hann	gæti	

líka	fundið	fyrir	auknum	pirringi.	Tímabilið	þarf	að	vara	í	að	minnsta	kosti	viku	og	vera	til	

staðar	 meirihluta	 dags,	 flesta	 daga	 vikunnar.	 Í	 öðru	 lagi	 þurfa	 þrjú	 eða	 fleiri	 af	

eftirfarandi	 geðrofseinkennum	að	hafa	verið	 til	 staðar	á	 tímabilinu.	 Fjögur	einkenni	ef		

einstaklingurinn	 upplifir	 einungis	 pirring	 en	 ekki	 hækkað	 geðslag	 eða	 aukinn	 drifkraft	

(Sadock,	Kaplan	og	Sadock,	2007).	

Einkennin	eru:	

1. Minnkuð	svefnþörf.		

2. Aukið	sjálfstraust	og/eða	mikilmennska.	

3. Aukið	hugmyndaflug	og	hraðar	hugsanir	og	tal.	
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4. Einstaklingurinn	getur	verið	utan	við	sig	og	truflast	auðveldlega	af	utanaðkomandi	

áreiti.	

5. Marklaus	hegðun	(Sadock,	Kaplan	og	Sadock,	2007).	

Einstaklingurinn	 framkvæmir	 hluti	 sem	 veita	 ánægju	 í	 skamman	 tíma	 en	 hafa	

neikvæðar	afleiðingar	í	för	með	sér	seinna	meir.	Algengt	er	í	þessu	samhengi	að	fólk	eyði	

miklum	 fjármunum	 í	 hluti	 sem	það	hefur	ekki	 þörf	 eða	not	 fyrir.	 Eða	 kynhegðun	þess	

breytist	(Sadock,	Kaplan	og	Sadock,	2007).	

Í	 þriðja	 lagi	 þurfa	 geðrofseinkennin	 að	 valda	 alvarlegri	 skerðingu	 á	 félags-	 eða	

starfshæfni	einstaklingsins.	Hann	þarf	að	leggjast	inn	á	spítala	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	

hann	skaði	sjálfan	sig	eða	aðra	á	meðan	geðrofseinkennin	eru	til	staðar.	Í	fjórða	lagi	má	

ekki	 rekja	 ástand	 sjúklingsins	 til	 áhrifa	 efna	 sem	 hann	 hefur	 innbyrgt	 eða	 annars	

læknisfræðilegs	ástands	(Sadock,	Kaplan	og	Sadock,	2007).	

Geðhvarfasýki	er	álíka	algeng	hjá	körlum	og	konum	þjást	um	6%	þjóðfélagsþegna	af	

geðhvarfasýki.	 Veikindin	 koma	 yfirleitt	 fyrst	 fram	 á	 seinni	 hluta	 unglingsáranna	 eða	

snemma	 á	 fullorðinsárunum.	 Sjúkdómurinn	 getur	 verið	 erfiður	 og	 flókinn	 og	 honum	

fylgja	oft	á	tíðum	aðrir	sjúkdómar	af	geðrænum	eða	líffræðilegum	toga.	Áhrif	geðhvarfa	

á	 daglegt	 líf	 einstaklinga	 sem	 þjást	 af	 þeim	 eru	 margvísleg.	 Að	 vera	 greindur	 með	

geðhvarfasýki	 getur	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 sjálfsmyndina	 og	 margir	 sem	 eru	 með	

sjúkdóminn	 finna	 fyrir	 fordómum	og	eiga	erfitt	með	að	 segja	 frá	því	 að	þeir	 séu	með	

geðhvarfasýki.	Félagsleg	og	náin	tengsl	geta	breyst	þegar	einstaklingar	veikjast	og	einnig	

getur	reynst	erfitt	að	stunda	nám	eða	vinnu	á	meðan	á	veikindum	stendur.	Því	eru	góð	

tengsl	 og	 stuðningur	 frá	ættingjum	 og	 vinum	mjög	mikilvægur	 fyrir	 þá	 sem	 eru	með	

geðhvarfasýki	(Jóhanna	Bernharðsdóttir	o.fl.,	2010).		

Árið	2016	framkvæmdi	Knopf	rannsókn	sem	miðaði	að	því	að	skoða	hvort	unglingar	

sem	 voru	 greindir	 með	 geðhvarfasýki	 væru	 líklegri	 til	 þess	 að	 þróa	 með	 sér	 áfengis-	

og/eða	 vímuefnaröskun.	 Í	 rannsókninni	 voru	 105	 unglingar,	 sem	 greindir	 höfðu	 verið	

með	geðhvarfasýki,	 skoðaðir	og	 samanburður	gerður	á	þeim	og	98	unglingum	á	 sama	

aldri	 sem	ekki	 voru	 greindir	með	 geðröskun.	Meðalaldur	 beggja	 hópanna	 var	 13,6	 ár.	

Rannsóknin	leiddi	 í	 ljós	að	þeir	sem	voru	greindir	með	geðhvarfasýki	voru	8,68	sinnum	

líklegri	til	þess	að	misnota	áfengi-	og/eða	vímuefni	(Knopf,	2016).	
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3.8.3 Geðklofi	

Geðklofi	er	alvarlegur	sjúkdómur	sem	um	1%	mannkynsins	þjáist	af	(Magnús	Haraldsson	

og	Hannes	Pétursson,	2008).		

Sjúkdómurinn	leiðir	til	mikilla	breytinga	á	hegðun	einstaklinga	og	hugsunum	þeirra.	

Einstaklingar	með	geðklofa	geta	átt	erfitt	með	að	gera	greinarmun	á	raunveruleikanum	

og	eigin	hugmyndum.	Helstu	einkenni	geðklofa	eru:	ofskynjanir,	ranghugmyndir,	trufluð	

hugsun	eða	tal	og	andfélagsleg	hegðun	(Lakhan	og	Vieira,	2009).	

Samkvæmt	rannsókn	sem	framkvæmd	var	af	Keefe	kom	í	ljós	að	98,1%	þeirra	sem	

eru	með	greindan	geðklofa	eiga	við	ýmsa	hugræna	erfiðleika	að	stríða.	Þeir	eiga	erfitt	

með	 einbeitingu	 og	 eru	 með	 lakari	 leshraða	 og	 skilning	 en	 aðrir.	 Einstaklingar	 með	

geðklofa	glíma	einnig	við	erfiðleika	við	að	ná	að	hugsa	skýrt	og	eiga	oft	erfitt	með	minni	

og	að	leysa	vandamál	(Keefe,	2005).	

Þeir	 sem	þjást	 af	 sjúkdómnum	búa	 oft	 við	 skertari	 lífsgæði	 en	 aðrir	 og	 þeir	 þurfa	

oftast	 á	 langtíma	 lyfjagjöf	 að	 halda	 og	 eiga	 jafnvel	 við	 aðra	 líkamlega	 kvilla	 að	 stríða	

(Lloyd,	Lloyd,	Fitzpatrick	og	Peters,	2017).		

Í	 nýlegri	 breskri	 rannsókn	 voru	 22	 einstaklingar	 sem	 voru	 greindir	 með	 geðklofa	

skoðaðir	 og	 leitast	 var	 við	 að	 komast	 að	 því	 hvað	 það	 er	 sem	 veitir	 þeim	 ánægju	 og	

lífsfyllingu.	 Rannsóknin	 var	 talin	 mikilvæg	 fyrir	 fagfólk	 til	 þess	 að	 skilja	 betur	 hverjar	

væntingar	 og	 vonir	 þeirra	 sem	 eru	 með	 geðklofa	 eru	 til	 lífsins.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	voru	þær	að	þeir	sem	voru	með	sjúkdóminn	telja	mikilvægt	að	ná	þeim	

markmiðum	sem	þeir	setja	sér	í	lífinu.	Að	finna	fyrir	öryggi	og	festu	var	einnig	mikilvægt	

fyrir	 sjúklingana	 og	 einnig	 að	 vera	 í	 góðum	 tengslum	 við	 vini	 og	 fjölskyldu	 sína.	

Tómstundir,	atvinna	og	uppbyggjandi	athafnir	voru	einnig	ofarlega	á	 lista	yfir	þá	þætti	

sem	þeim	þóttu	vera	mikilvægir	í	lífinu		(Lloyd,	o.fl.,	2017).	

Á	síðustu	þrem	áratugum	hafa	verið	gerðar	ýmsar	rannsóknir	sem	leitt	hafa	í	ljós	að	

það	geti	verið	ákveðin	tengsl	á	milli	neyslu	áfengis-	og/eða	vímuefna	og	þess	að	fara	 í	

geðrofsástand,	 sem	 síðar	 getur	 þróast	 áfram	 í	 geðklofa	 (Arnar	 Jan	 Jónsson,	 Hera	

Birgisdóttir	og	Engilbert	Sigurðsson,	2014).			

Rannsókn	 var	 framkvæmd	á	 vegum	The	Epidemiologic	Catchment	Area	 (ECA)	 árið	

2012	og	leiddu	niðurstöður	hennar	í	ljós	að	47%	þeirra	sem	greindir	voru	með	geðklofa	í	
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Bandaríkjunum	 eiga	 einnig	 við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavandamál	 að	 stríða	 (Carrá,	

Johnsson,	Bebbington,	Angermeyer,	Heider,	Brugha,	Azorin	og	Toumi,	2012).		

Sama	ár	var	gerð	rannsókn	á	tvígreiningu	hjá	einstaklingum	með	geðklofa	á	vegum	

The	 European	 Schizophrenia	 Cohort	 (EuroSC).	 Í	 rannsókninni	 voru	 skoðaðir	 1204	

einstaklingar	frá	Frakklandi,	Bretlandi	og	Þýskalandi	sem	voru	með	greindan	geðklofa	 í	

þrettán	 ár	 eða	 lengur.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 voru	 þær	 að	 þeir	 sem	 voru	með	

geðklofa	voru	viðkvæmari	fyrir	því	að	þróa	með	sér	áfengis-	og/eða	vímuefnafíkn	heldur	

en	aðrir.	Þetta	átti	sérstaklega	við	í	löndum	þar	sem	að	ofdrykkja	(e.	bindge	drinking)	er	

hluti	af	menningunni.	Tölurnar	á	tvígreiningu	á	meðal	fólks	með	geðklofa	voru	hæstar	í	

Bretlandi	 eða	 35%.	 Í	 Þýskalandi	 voru	 21%	 þeirra	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 með	

tvígreiningu	 og	 lægsta	 tíðnin	 á	 tvígreiningu	 hjá	 einstaklingum	 með	 geðklofa	 var	 í	

Frakklandi	eða	19%	(Carrá,	o.fl.,	2012).	

3.9 Samantekt	

Í	 þessum	 fræðilega	 hluta	 ritgerðarinnar	 var	 gerð	 grein	 fyrir	 helstu	 hugtökum	 sem	

tengjast	 rannsókninni.	Fjallað	var	um	félagsráðgjöf	og	valdeflingu,	en	það	má	segja	að	

hugtökin	 tvö	 haldist	 í	 hendur	 þar	 sem	 störf	 félagsráðgjafa	 snúast	 oft	 á	 tíðum	 um	 að	

valdefla	þá	einstaklinga	sem	unnið	er	með.	Hugtakið	fíkn	var	skilgreint	og	fjallað	var	um	

skaðaminnkun	 með	 sérstaka	 áherslu	 á	 störf	 félagsráðgjafa.	 Því	 næst	 var	 fjallað	 um	

neyslurými	 og	 hvaða	 tilgangi	 þau	 þjóna	 fólki	 sem	 á	 við	 vímuefnavanda	 að	 stríða.	

Heimilisleysi	var	skilgreint	og	sérstaklega	fjallað	um	konur	sem	eru	heimilislausar.	Gerð	

var	grein	fyrir	áfengis-	og/eða	vímuefnaröskunum	og	geðröskunum.	
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4 Kenningar	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 kenningar	 sem	 nýtast	 í	 félagsráðgjöf	 og	 verður	

stimplunarkenningin,	 þarfakenning	Maslow	 og	 kerfiskenning	 Bertalanffy	 skoðaðar	 þar	

sem	þær	tengjast	viðfangsefni	ritgerðarinnar.	

4.1 Stimplunarkenning	

Fræðimaðurinn	 Howard	 Becker	 kynnti	 stimplunarkenninguna	 fyrst	 árið	 1963	 í	

rannsóknum	sínum	um	áhættuhegðun	einstaklinga	(Beckett	og	Taylor,	2010).	

Þegar	 einstaklingur	 verður	 fyrir	 samfélagslegri	 stimplun	 getur	 það	 haft	 áhrif	 á	

hvernig	hann	ákveður	að	haga	 lífi	sínu.	Stimplun	getur	bæði	verið	 jákvæð	og	neikvæð,	

en	 það	 fer	 eftir	 aðstæðum	 hverju	 sinni.	 Að	 vera	 hluti	 af	 einhverjum	 ákveðnum	

samfélagshópi	hefur	þannig	áhrif	á	sjálfsmynd	okkar	og	algengt	er	að	einstaklingar	tengi	

sjálfsmynd	sína	við	þann	samfélagshóp	sem	það	telur	sig	tilheyra	(Helgi	Gunnlaugsson,	

2008).	

Vímuefnaneytandi	og	fíkill	eru	til	dæmis	orð	sem	gjarnan	eru	notuð	um	einstaklinga	

sem	glíma	við	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda	þegar	verið	er	að	tala	um	stimplun.	Þau	

eru	þekkt	á	meðal	margra	sjálfshjálparhópa,	eins	og	til	dæmis	 innan	AA	samtakanna.	 Í	

þessum	hugtökum	felst	þó	ákveðin	stimplun	og	væri	nær	að	tala	frekar	um	manneskju	

sem	 glímir	 við	 áfengis-	 eða	 vímuefnavanda	 í	 stað	 þess	 að	 persónugera	 sjúkdóminn	

(Engstrom,	Mahoney	og	Marsh,	2012).	

Þegar	 einstaklingur	 verður	 fyrir	 stimplun	 í	 því	 samfélagi	 sem	 hann	 tilheyrir	 getur	

samfélagsstaða	 hans	 breyst.	 Álitið	 er	 að	 þegar	 stimplun	 á	 sér	 stað	 þá	 geti	 samskipti	

stimplaða	 einstaklingsins	 við	 annað	 fólk	 og	 hegðun	 gagnvart	 umhverfinu	 breyst	 (Jón	

Gunnar	Bernburg,	2005).	Bandarísk	rannsókn	var	framkvæmd	til	kanna	áhrif	stimplunar	

á	mismunandi	þjóðfélagshópa	og	 leiddi	hún	 í	 ljós	að	áhrif	stimplunar	hafi	meiri	áhrif	á	

konur	en	karla.	Meiri	kröfur	virðast	vera	gerðar	til	kvenna	en	karla	hvað	hegðun	varðar	

(Bales,	Barrick	og	Chiricos,	2007).		

Konur	 eru	 aldar	 upp	 við	meira	 félagslegt	 aðhald	 og	 ábyrgð	 en	 karlmenn.	 Þær	 eru	

yfirleitt	 undir	 meira	 eftirliti	 af	 hálfu	 foreldra	 sinna	 í	 uppeldinu	 sem	mótast	 af	 því	 að	
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frávikshegðun	 kvenna,	 eins	 og	 áfengis-	 og	 vímuefnaneysla	 og	 afbrot,	 er	 ekki	 talin	

æskileg	 í	 samfélaginu.	 Það	 er	 lögð	 meiri	 áhersla	 á	 umönnunarhlutverkið	 í	 uppeldi	

stúlkna	og	þær	eru	aldar	upp	við	að	móðurhlutverkið	verði	þeim	mikilvægt.	Hins	vegar	

hefur	 uppeldi	 drengja	 oft	 verið	 mun	 frjálsara	 en	 stúlkna	 og	 frávikshegðun	 þeirra	

viðurkenndari	af	samfélaginu	(Helgi	Gunnlaugsson,	2008).		

Konur	verða	því	yfirleitt	fyrir	meiri	samfélagslegri	stimplun	en	karlar	vegna	áfengis-	

og/eða	 vímuefnaneyslu.	 Að	drekka	 á	 almannafæri	 er	 talið	 ókvenlegt	 og	 konur	 eru	oft	

álitnar	verri	mæður	eða	eiginkonur	ef	þær	misnota	áfengi-	og/eða	vímuefni	(Greenfield	

og	Grella	2009).		

Konur	sem	eru	í	samböndum	við	karla	sem	misnota	einnig	áfengi	eða	vímuefni	eru	

fremur	í	hættu	en	karlar	að	missa	maka	sinn	ef	þær	leita	sér	hjálpar	vegna	vandans.	Að	

taka	tillit	til	og	vera	meðvitaður	um	áhrif	stimplunar	er	mikilvægur	þáttur	þegar	unnið	er	

með	áfengis-	og	vímuefnaneytendur	vegna	þess	hve	mikil	áhrif	stimplunin	getur	haft	á	

sjálfsmynd	einstaklinga	(Bright,	Osborne	og	Greif,	2011).	

Kenningin	 fjallar	því	 einfaldlega	um	það	að	einstaklingar	muni	 alltaf	haga	 sér	eftir	

því	hvernig	stimpil	þeir	fá	frá	samfélaginu.	En	hún	hefur	verið	gagnrýnd	fyrir	þetta.	Hún	

útskýrir	 ekki	 hversvegna	 sumir	 sem	 hafa	 fengið	 á	 sig	 einhverskonar	 samfélagslega	

stimplun	haga	 sér	ekki	eftir	 stimpluninni.	 Sem	dæmi	má	nefna	glæpamann	sem	hefur	

farið	í	fangelsi	en	þegar	hann	fer	þaðan	hættir	hann	öllu	glæpsamlegu	atferli	og	hættir	

að	 haga	 sér	 eftir	 þeirri	 samfélagslegu	 stimplun	 sem	 hann	 kann	 að	 hafa	 fengið	 vegna	

fangelsisvistunarinnar	(Asencio	og	Burke,	2011).		

4.2 Þarfakenning	Maslow	

Árið	1954	setti	bandaríski	 sálfræðingurinn	Abraham	Maslow	fram	þarfakenninguna	 (e.	

hierarchy	 of	 needs	 theory),	 þar	 sem	 grunnþörfum	mannsins	 er	 raðað	 upp	 í	 píramída	

(Zalenski	og	Raspa,	2006).	Maslow	hafði	áhuga	á	að	skoða	hvað	gerir	það	að	verkum	að	

einstaklingar	nái	ekki	að	 fullnýta	möguleika	sína	 í	 lífinu	eða	ná	 fullum	þroska	 (Bassett,	

2016).	
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Grunnþarfirnar	 eru,	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 1,	 að	 í	 fyrsta	 þrepi	 píramídans	 eru	

líffræðilegar	þarfir,	sem	eru	þarfir	sem	eru	nauðsynlegar	til	að	halda	lífi,	eins	og	næring,	

hvíld	og	 súrefni.	Þegar	þörfunum	 í	 fyrsta	þrepi	hefur	verið	 fullnægt	kemur	þörfin	 fyrir	

öryggi,	 til	 dæmis	 að	 eiga	 samastað	 eða	 heimili.	 Því	 næst	 eru	 félagslegar	 þarfir	 og	

tilfinningatengsl	við	aðra,	eins	og	til	dæmis	vinátta	og	ást.	Þegar	að	félagslegi	grunnurinn	

er	 orðin	 tryggur	 kemur	 þörfin	 fyrir	 jákvæða	 sjálfsmynd.	 Í	 efsta	 þrepi	 píramídans	 er	

sjálfsvitund	 og	 möguleikinn	 til	 frekari	 þroska.	 Sjálfsvitund	 kemur	 þegar	 fólk	 gerir	 sér	

grein	 fyrir	 hæfileikum	 sínum	 og	 hefur	 löngun	 til	 að	 nýta	 þá.	 Samkvæmt	 kenningunni	

raðast	 þarfirnar	 upp	 í	 stigveldi	 og	 einstaklingurinn	 verður	 að	 byrja	 á	 því	 að	 uppfylla	

neðsta	 þrepið	 í	 píramídanum,	 sem	 eru	 líffræðilegu	 þarfirnar	 til	 þess	 að	 geta	 farið	 að	

huga	að	næstu	þörf.	Þarfirnar	eru	misjafnlega	mikilvægar	varðandi	grunnþarfir	fólks	og	

þær	 sem	 eru	 neðst	 í	 píramídanum,	 líffræðilegu	 þarfirnar	 eru	 þær	 mikilvægustu.	 Ef	

einstaklingar	geta	ekki	sinnt	neðstu	þörfunum	finna	þeir	til	skorts.	Samkvæmt	kenningu	

Maslow	 má	 fólk	 ekki	 vera	 vannært	 eða	 vansvefta	 til	 þess	 að	 það	 hugi	 til	 dæmis	 að	

sjálfsvirðingu	sinni	(Zalenski	og	Raspa,	2006).		

	

Mynd	1		Þarfapýramídi	Maslows	(Zalenski	og	Raspa,	2006).	
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Samkvæmt	Maslow	þurfa	einstaklingar	að	uppfylla	fjórar	grunnþarfir	til	að	hægt	sé	

að	 ná	 æðsta	 stigi	 sjálfsins,	 sem	 hann	 kallaði	 sjálfsbirtingarstigið	 (e.	 self-actualizing).	

Maslow	 taldi	 að	 þegar	 einstaklingar	 væru	 komnir	 á	 þetta	 síðasta	 og	 æðsta	 stigi	

tilverunnar	væru	þeir	 að	 lifa	 lífi	 sínu	á	þýðingarfullan	hátt	þar	 sem	að	þeir	 fyndu	 fyrir	

gildi	í	sínu	í	samfélaginu	og	annarstaðar.	Hann	taldi	einnig	að	ef	að	grunnþörfunum	væri	

ekki	 fullnægt	 hefði	 það	 alvarlegar	 afleiðingar	 fyrir	 andlega	 og	 líkamlega	 heilsu	

einstaklinga	(Bassett,	2016).	

Algengasta	 ástæða	 þess	 að	 kenning	 Maslow	 um	 þarfapíramídann	 hefur	 hlotið	

gagnrýni	 er	 vegna	aðferðarfræðilegra	þátta	 sem	hann	notaði	 við	uppgötvun	og	þróun	

hennar.	 Hann	 valdi	 sjálfur	 lítinn	 hóp	 einstaklinga	 sem	 hann	 taldi	 vera	 búinn	 að	 ná	

sjálfsbirtingarstiginu	og	með	því	að	skoða	þennan	hóp	taldi	hann	sig	komast	að	því	hvað	

þyrfti	 til	þess	að	komast	á	þetta	stig	 tilverunnar,	þ.e.	að	ná	sjálfsþroska	eða	efsta	stigi	

pýramídans.	Maslow	gerði	 sér	 sjálfur	grein	 fyrir	þessum	takmörkunum,	en	vonaðist	 til	

að	aðrir	fræðimenn	myndu	þróa	kenningu	sína	áfram	með	faglegri	hætti	(Boree,	2006).		

4.3 Kerfiskenningin	

Líffræðingurinn	 Ludwig	 von	 Bertalanffy	 kom	 fyrstur	 fram	 með	 kerfiskenninguna	 (e.	

systems	theory)	(Beckett	og	Taylor,	2010).	Í	upphafi	var	kenningin	einungis	notuð	innan	

líffræði	og	stærðfræði	en	síðan	fóru	fræðimenn	að	horfa	til	hennar	þegar	unnið	var	með	

félagsleg	 kerfi.	 Síðan	 á	 áttunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 hefur	 kerfiskenningin	mikið	 verið	

notuð	í	störfum	félagsráðgjafa	(Payne,	2005).	

Ástæða	 þess	 að	 félagsráðgjafar	 hafa	 oft	 stuðst	 við	 kenninguna	 er	 hún	 veitir	

heildarsýnina	 sem	 er	 svo	 mikilvæg	 innan	 félagsráðgjafar.	 Kenningin	 leggur	 áherslu	 á	

áhrif	sem	einstaklingar	verða	fyrir	vegna	þeirra	kerfa	sem	eru	í	kringum	hann.	Kenningin	

gengur	út	á	það	að	færa	sjónarhornið	frá	einstaklingnum	yfir	á	tengsl	og	samspil	hans	í	

öðrum	kerfum	(Becket	og	Taylor,	2010).	

Kerfi	 þessi	 geta	 verið	 allt	 frá	 stórum	 félagslegum	 kerfum,	 eins	 og	 til	 dæmis	

félagssamtökum,	 niður	 í	 minni	 kerfi,	 eins	 og	 til	 dæmis	 fjölskyldur	 og	 gildi.	 Eitt	 af	

markmiðum	 félagsrágjafar	 er	 að	 huga	 að	 því	 að	 það	 sé	 gott	 flæði	 á	 milli	 kerfa	 og	

skjólstæðinga.	 Kerfiskenningin	 leggur	 einnig	 áherslu	 á	 réttindi	 og	 getu	 einstaklingsins	

(Farley,	Smith	og	Boyle,	2006).			
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Samkvæmt	kenningunni	erum	við	öll	hluti	af	kerfi	sem	er	stærra	en	við	sjálf.	Hvernig	

og	hvort	kerfið	sem	við	erum	hluti	af	virkar	eins	og	það	skyldi	hefur	óneitanleg	áhrif	á	

hvernig	okkur	líður	og	gengur	í	lífinu,	því	að	ef	að	kerfið	er	í	ólagi	er	líklegt	að	það	hafi	

neikvæð	áhrif	á	þá	einstaklinga	sem	tilheyra	því	(Greenfield,	2011).	

Helsta	 gagnrýni	 sem	 kerfiskenningin	 hefur	 fengið	 er	 að	 hún	 gerir	 ráð	 fyrir	 að	 allir	

tilheyri	ákveðnum	kerfum	og	enginn	sé	utan	þeirra	(Payne,	2005).		

4.4 Samantekt	

Í	 þessum	 kafla	 var	 farið	 yfir	 þær	 kenningar	 sem	 rannsakandi	 telur	 að	 tengist	

rannsókninni.	 Fjallað	var	um	stimplunarkenninguna	en	það	er	algengt	að	einstaklingar	

sem	 eru	 utangarðs	 upplifi	 að	 þeir	 verði	 fyrir	 fordómum	 og	 samfélagslegri	 stimplun	

vegna	stöðu	sinnar.	Einnig	var	fjallað	um	þarfakenningu	Maslows,	en	samkvæmt	henni	

geta	einstaklingar	ekki	notið	sín	til	fullnustu	ef	grunnþörfum	þeirra	er	ekki	sinnt.	Þetta	á	

vel	við	konur	sem	eru	heimilislausar	en	gera	má	ráð	fyrir	að	þær	lifi	í	stöðugri	óvissu	og	

hræðslu	um	það	hvort	að	þær	nái	að	sinna	grunnþörfum	sínum.	Að	lokum	var	fjallað	um	

kerfiskenningu	Bertalanffy	sem	fjallar	um	kerfi	og	hvað	það	er	mikilvægt	að	taka	tillit	til	

þeirra	þegar	að	skoðaðar	eru	aðstæður	og	líf	einstaklinga.	
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5 Rannsóknaraðferðir	og	gagnaúrvinnsla	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 og	 aðferðaferðarfræði	

sem	 notast	 var	 við.	 Fyrst	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 matsrannsóknum.	 Því	 næst	 verður	

fjallað	 um	 rannsóknarspurningarnar	 sem	 leitast	 er	 við	 að	 svara.	 Farið	 verður	 yfir	 þá	

rannsóknaraðferð	 sem	notuð	var	 í	 rannsókninni.	 Einnig	 verða	gerð	 skil	 á	 atriðum	sem	

auka	réttmæti	og	áreiðanleika	rannsókna.		

Fjallað	verður	um	spurningalistann,	þátttakendur	og	úrvinnslu	gagna.	Í	framhaldi	af	

því	verður	fjallað	um	þá	siðferðislegu	þætti	sem	þarf	að	hafa	í	huga	þegar	rannsókn	er	

framkvæmd.	 Að	 lokum	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 takmörkum	 og	 styrkleikum	

rannsóknarinnar.		

5.1 Matsrannsókn	

Matsrannsóknir	 (e.	 evaluation	 research)	 eru	 framkvæmdar	 með	 það	 að	 markmiði	 að	

leggja	mat	á	árangur	einstakra	úrræða	eða	aðgerða,	sem	hafa	það	að	leiðarljósi	að	auka	

lífsgæði	 einstaklinga	 og	 hópa	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	 Gísli	 Árni	 Eggertsson	 og	 Guðrún	

Reykdal,	2004).		

Þessar	rannsóknir	nýta	hefðbundnar	eigindlegar	og	megindlegar	rannsóknaraðferðir	

til	að	hægt	sé	að	mæla	að	hvaða	marki	úrræðið	þjónar	þeim	tilgangi	sem	lagt	var	upp	

með	 í	 upphafi.	 Það	 sem	 gerir	matsrannsóknir	 frábrugðnar	 öðrum	 rannsóknum	 er	 því	

ekki	 fyrst	 og	 fremst	 viðfangsefni	 þeirra	 eða	 þær	 aðferðir	 sem	 eru	 notaðar	 heldur	

tilgangurinn,	 það	 er	 að	 segja	 hvers	 vegna	 og	 til	 hvers	 rannsóknin	 er	 framkvæmd.	

Rannsakandi	 velur	 það	 rannsóknarsnið	 sem	 hentar	 til	 að	 svara	 lykilspurningum	 sem	

settar	 eru	 fram	 og	 síðan	 má	 nýta	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 til	 ákvarðanatöku	

varðandi	 viðkomandi	 úrræði	 og	 framtíðarstefnu	 þess	 (Sigrún	 Júlíusdóttir,	 Gísli	 Árni	

Eggertsson	og	Guðrún	Reykdal,	2004).	

5.2 Rannsóknarspurningar	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 kanna	 viðhorf	 og	 upplifun	 félagsráðgjafa	 af	

úrræðinu	 Konukoti	 og	 hugmyndafræðinni	 sem	 þar	 ríkir.	 Einnig	 verður	 kannað	 hvort	

úrræðið	 nýtist	 einhverjum	 tilteknum	 hópi	 betur	 en	 öðrum	með	 áherslu	 á	 konur	með	
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tvígreiningar	(e.dual	diagnosis).	Auk	þess	verður	skoðað	hvaða	konur	nýta	sér	úrræðið	

og	hver	bakgrunnur	þeirra	er.	

Til	 að	 afmarka	 efnið	 er	 lagt	 upp	 með	 eina	 aðal	 rannsóknarspurningu	 og	 undir	

rannsóknarspurningar	notaðar	til	þess	að	styðja	við	aðal	rannsóknarspurninguna.	

Aðal	rannsóknarspurning	er:		

Hvaða	konur	nýta	sér	úrræðið	Konukot	og	hver	er	bakgrunnur	þeirra?		

Undir	rannsóknarspurningar	eru	tvær:		

Nýtist	úrræðið	í	Konukoti	þeim	konum	vel	sem	eru	með	tvígreiningar?		

Hvert	er	viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins?	

5.3 Rannsóknaraðferð	

Það	 er	 mikilvægt	 þegar	 farið	 er	 af	 stað	 með	 rannsókn	 að	 huga	 vel	 að	 því	 hvaða	

rannsóknaraðferð	 verður	 fyrir	 valinu.	Markmiðið	með	 rannsókninni	 stjórnar	því	 hvaða	

aðferð	 verður	 fyrir	 valinu	 hverju	 sinni.	 Rannsóknir	 félagsvísinda	 byggjast	 á	 tveimur	

mismunandi	rannsóknaraðferðum,	annars	vegar	megindlegum	rannsóknaraðferðum	(e.	

quantitative	 research)	 og	 hins	 vegar	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 (e.	 qualitative	

research)	(Félagsvísindadeild	Háskóla	Íslands,	e.d.).		

Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	eigindlegar	rannsóknaraðferðir.	Aðferðin	byggist	á	

viðtölum	við	einstaklinga	eða	hópa	um	ákveðið	málefni.	Ekki	er	hægt	að	alhæfa	út	 frá	

niðurstöðum	 sem	 fengnar	 eru	 með	 þessum	 hætti	 en	 eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	

geta	 veitt	 dýpri	 innsýn	 inn	 í	 viðfangsefnið	 (Félagsvísindadeild	 Háskóla	 Íslands,	 e.d.).		

Markmið	 þeirra	 er	 að	 auka	 skilning	 á	 þjóðfélagslegum	 fyrirbrigðum	 undir	 eðlilegum	

aðstæðum.	 Þá	 er	 leitast	 eftir	 að	 leggja	 áherslu	 á	 viðhorf,	 upplifun	 eða	 merkingu	

þátttakenda	í	rannsókninni	(Anna	Birna	Almarsdóttir,	2005).	

Eigindlegar	aðferðir	eru	einnig	taldar	vel	til	þess	fallnar	að	fá	fram	upplýsingar	sem	

annars	 hefðu	 ekki	 komið	 fram	 eða	 koma	 óvænt	 fram.	 Hún	 er	 talin	 góð	 til	 að	 skoða	

einstaklinga	og	hópa	en	einnig	fyrirtæki	og	stofnanir	(Kvale	og	Brinkmann,	2009)	

Þessi	tegund	rannsókna	á	sér	rætur	í	heimspeki	fyrri	alda.	Það	var	þó	ekki	fyrr	en	á	

síðari	 hluta	 20.	 aldar	 sem	 hugmyndir	 þróuðust	 yfir	 í	 tilteknar	 rannsóknaraðferðir.	

Fræðimennirnir	 Lincoln	 og	 Denzin	 benda	 á	 að	 það	 sé	 erfitt	 að	 koma	 með	 eina	

skilgreiningu	 á	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum,	 til	 þess	 séu	 þær	 allt	 of	 fjölbreyttar	
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(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Þátttakendur	þessarar	rannsóknar	voru	valdir	með	tilliti	

til	fyrirframgefinna	ástæðna	og	því	var	valið	markvisst	úrtak	(Silverman,	2005).	

5.3.1 Réttmæti	og	áreiðanleiki	rannsókna	

Réttmæti	og	áreiðanleiki	eru	eins	konar	mælikvarði	á	gæði	rannsókna.	Hugtökin	eru	jafn	

mikilvæg	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum.	Það	verður	þó	að	hafa	í	huga	að	

eigindlegar	rannsóknir	byggjast	á	annarri	fræðasýn	(e.	paradigm)	(Kristín	Þórarinsdóttir	

og	Rúnar	Sigurþórsson,	2013).	

Það	 getur	 verið	 flókið	 og	 erfitt	 að	 meta	 réttmæti	 og	 áreiðanleika	 eigindlegra	

rannsókna.	 Oft	 á	 tíðum	 vanrækja	 rannsakendur	 þann	 þátt	 í	 rannsóknarferlinu.	

Skilgreiningin	 á	 réttmæti	 kemur	 fram	 í	 spurningunni:	 Erum	 við	 að	mæla	 það	 sem	 við	

höldum	 að	 við	 séum	 að	 mæla?	 Innan	 langflestra	 rannsókna	 af	 eigindlegu	 tagi	 eru	

niðurstöður	 rannsóknanna	 þekkingarframlag.	 Réttmætið	 í	 því	 samhengi	 er	 hversu	

nákvæmlega	 og	 réttar	 lýsingar	 eða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 endurspegla	 það	

félagslega	fyrirbæri	sem	er	ætlað	að	lýsa	(Kristín	Þórarinsdóttir	og	Rúnar	Sigurþórsson,	

2013).	Áreiðanleiki	og	réttmæti	eigindlegra	rannsókna	byggist	þannig	að	hluta	til	á	því	

hversu	 trúverðuglega	 rannsakanda	 tekst	 að	 setja	 fram	 niðurstöðurnar	 (Sigríður	

Halldórsdóttir	 og	 Sigurlína	 Davíðsdóttir,	 2013).	 Samkvæmt	 Padgett	 (2008)	 eru	 helstu	

takmarkanir	 eigindlegra	 rannsókna	 þrjár:	 Í	 fyrsta	 lagi	 hlutdrægni	 rannsakandans	 (e.	

researcher	biases)	 sem	snýr	að	 rannsakandanum	sjálfum.	Rannsakandi	er	yfirleitt	með	

fyrirfram	mótaðar	 hugmyndir	 og	 væntingar	 um	 það	 sem	 hann	 er	 að	 rannsaka.	 Því	 er	

talið	 mikilvægt	 í	 eigindlegum	 rannsóknum	 að	 rannsakandi	 ýti	 hugmyndum	 og	

væntingum	sínum	til	hliðar	á	meðan	á	 rannsókn	stendur	og	 til	þess	að	hann	hafi	 sem	

minnst	áhrif	á	svör	þátttakenda.	

Í	 öðru	 lagi	 eru	 það	 viðbrögð	 (e.	 reactivity).	 Í	 eigindlegum	 viðtölum	 myndast	 viss	

nálægð	á	milli	rannsakanda	og	viðmælenda.	Rannsakandi	þarf	því	að	hafa	í	huga	að	sýna	

ekki	 viðbrögð	 við	 svörum	 þátttakenda	 sem	 gætu	 haft	 einhverskonar	 áhrif	 á	 hvernig	

viðmælandi	svarar	spurningum.	

Í	 þriðja	 lagi	 er	 það	 hlutdrægni	 svaranda	 (e.	 respondent	 biases)	 sem	 vísar	 til	 þess	

þegar	 að	 þátttakendur	 segja	 ef	 til	 vill	 ekki	 allan	 sannleikan	 í	 rannsóknum	 til	 að	 gæta	

eigin	hagsmuna	og	vernda	friðhelgi	og	einkalíf	(Padgett,	2008).	
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5.4 Þátttakendur	rannsóknarinnar	

Þýði	 eru	 allir	 þeir	 sem	 falla	 undir	 skilgreiningu	 viðmælenda	 fyrir	 rannsókn.	 Það	 er	

samansafn	 einstaklinga	 sem	 búa	 yfir	 sameiginleigum	 þáttum	 eða	 eiginleikum.	 Það	 er	

ekki	mögulegt	 að	 rannsaka	 allt	 þýðið	 í	 eigindlegri	 rannsókn	 en	 til	 þess	 að	 komast	 að	

niðurstöðum	 fyrir	 rannsóknina	 er	 tekið	 úrtak	 úr	 þýðinu.	 Úrtakið	 samanstendur	 af	

einstaklingum	 sem	 auka	 þekkingu	 rannsakanda	 á	 viðfangsefninu,	 sem	 síðan	

endurspeglar	þýðið	í	heild	(Katrín	Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		

Úrtakið	í	rannsókninni	voru	fjórir	félagsráðgjafar	á	aldrinum	33-49	ára	sem	eru	með	

skjólstæðinga	sem	nýta	sér	úrræðið	Konukot.	Allir	þátttakendurnir	fengu	kynningarbréf	

(sjá	viðauka	C),	sem	innihélt	upplýsingar	um	rannsóknina	og	tilgang	hennar.	Úrtakið	var	

frekar	lítið	og	því	er	erfitt	að	alhæfa	niðurstöðurnar	á	alla	félagsráðgjafa	sem	hafa	verið	

með	 eða	 eru	með	 skjólstæðinga	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	

geta	 þó	 gefið	 vísbendingar	 um	 hvaða	 hugmyndir	 félagsráðgjafar	 hafa	 um	 Konukot	 og	

starfsemina	sem	þar	fer	fram.	

5.4.1 Takmarkanir	og	styrkleikar	

Takmarkanir	rannsóknarinnar	felast	helst	í	því	að	úrtakið	er	lítið	og	því	er	ekki	hægt	að	

alhæfa	um	niðurstöður	hennar.	Einnig	má	vera	að	það	sé	takmörkun	að	rannsóknin	er	

unnin	sem	meistaraverkefni	félagsráðgjafarnema	og	því	hefur	rannsakandi	takmarkaða	

reynslu	af	framkvæmd	eigindlegra	rannsókna.	

Styrkleikar	hennar	felast	meðal	annars	 í	því	að	viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins	

hefur	 ekki	 verið	 skoðað	 áður.	 Með	 því	 að	 athuga	 það,	 ásamt	 því	 að	 skoða	 hver	

skjólstæðingahópur	Konukots	er,	er	hægt	að	afla	upplýsinga	sem	nýtast	starfsmönnum	

Rauða	Kross	Íslands	og	fleiri	fagaðilum	sem	koma	að	úrræðinu.	

5.5 Siðferði	rannsóknar	

Ef	rannsókn	á	að	vera	marktæk	verður	hún	ekki	síður	að	uppfylla	siðferðilegar	kröfur	en	

aðferðafræðilegar.	 Þá	 er	 leitast	 við	 að	 byggja	 niðurstöður	 á	 traustum	 rökum	þar	 sem	

virðing,	 réttlæti,	 skaðleysi	 og	 velgjörðir	 eru	 hafðar	 að	 leiðarljósi	 (Sigurður	 Kristinsson,	

2003).		
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Rannsóknin	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 skv.	 lögum	 um	 persónuvernd	 og	

meðferð	persónuupplýsinga	nr.	77/2000.	Þátttakendur	voru	einnig	 látnir	vita	að	öllum	

gögnum	verður	eytt	að	lokinni	úrvinnslu	eða	í	desember	2017.	

5.6 Framkvæmd	og	úrvinnsla	gagna	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	framkvæmd	rannsóknarinnar	og	hvers	konar	úrtak	var	

um	að	ræða.	Jafnframt	verður	kynnt	hvernig	viðtölin	fóru	fram,	hvernig	þau	voru	skráð	

og	hvernig	úrvinnslu	gagnanna	var	háttað.	

5.6.1 Framkvæmd	

Eigindleg	 viðtöl	 hafa	þann	 tilgang	að	 veita	 skilning	á	 fyrirbærum	 í	 tilveru	 fólks	og	 lýsa	

félagslegum	 ferlum.	 Rannsóknir	 á	 reynsluheimi	 fólks	 hafa	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 skilja	

reynslu	þátttakenda	frá	þeirra	eigin	sjónarhorni	og	fá	þannig	fram	sameiginlega	reynslu.	

Umræðuefnið	er	ákveðið	af	rannsakanda	og	viðtölin	eru	byggð	upp	á	samræðum	á	milli	

rannsakanda	 og	 þátttakanda.	 Mikilvægt	 er	 að	 rannsakandi	 hafi	 það	 ávallt	 í	 huga	 að	

mæta	 viðmælanda	 sínum	 á	 jafnréttisgrundvelli.	 Viðtölin	 sem	 tekin	 eru	 í	 eigindlegum	

rannsóknum	leitast	við	að	ná	dýpt	í	umfjöllun	um	viðfangsefnið.	Viðfangsefnið	er	skoðað	

frá	mörgum	ólíkum	sjónarhornum	til	að	hægt	sé	að	ná	fram	mismunandi	hugmyndum	

um	efnið,	þó	alltaf	í	ljósi	tilgangs	rannsóknarinnar	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

Rannsakandi	tók	viðtal	við	fjóra	félagsráðgjafa	sem	eru	með	skjólstæðinga	sem	nýta	

sér	úrræðið	Konukot.	Lengd	viðtalanna	var	á	bilinu	30-40	mínútur.	Viðtölin	voru	tekin	í	

október	 árið	 2017.	 Áður	 en	 viðtölin	 hófust	 skrifuðu	 allir	 viðmælendur	 undir	 upplýst	

samþykkiseyðublað	(sjá	viðauka	A)	og	fengu	kynningarbréf	þar	sem	rannsókninni	var	lýst	

(sjá	viðauka	B).	Þar	var	lögð	áhersla	á	persónuleynd	og	þagnarskyldu	og	þá	staðreynd	að	

viðkomandi	gæti	dregið	sig	út	úr	rannsókninni	hvenær	sem	væri.	Öllum	nöfnum,	hvort	

sem	 um	 var	 að	 ræða	 nöfn	 þátttakenda,	 staða	 eða	 starfsfólks,	 var	 breytt	 við	 afritun	

viðtalanna.	 Tekin	 voru	 einstaklingsviðtöl	 við	 félagsráðgjafana	 og	 fóru	 þau	 fram	 á	

vinnustað	þeirra.	Þau	voru	öll	tekin	upp	á	farsíma	rannsakanda.		

Rannsakandi	 notaðist	 við	 viðtalsvísi	 (e.	 interview	 guide).	 Þegar	 notast	 er	 við	

viðtalsvísi	 (sjá	 viðauka	 C)	 eru	 spurningarnar	 búnar	 til	 áður	 en	 viðtal	 fer	 fram	 og	

spurningarnar	hafa	það	markmið	að	ná	fram	tilgangi	rannsóknarinnar	og	gæta	þess	að	

viðmælendur	og	rannsakandi	haldi	sér	við	efnið	(Padgett,	2008).	
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5.6.2 Úrvinnsla	

Við	 greiningu	 gagnanna	 var	 stuðst	 við	 grundaða	 kenningu	 (e.	 grounded	 approach).	

Aðferðin	felst	í	því	að	ekki	er	farið	af	stað	með	fyrirfram	ákveðnar	kenningar	eða	tilgátur	

heldur	 koma	 fram	 þemu	 eða	 sameiginlegir	 þættir	 þegar	 farið	 er	 að	 lesa	 og	 skoða	

eigindlegu	viðtölin	(Padgett,	2008).	Við	úrvinnslu	gagna	í	þessari	rannsókn	var	notast	við	

opna	kóðun.	Í	opinni	kóðun	eru	viðtölin	afrituð	nákvæmlega	og	þau	lesin	oft	yfir	þar	til	

að	 rannsakandi	 þekkti	 þau	 vel.	 Að	 því	 loknu	 eru	 viðtölin	 kóðuð	 í	 heild	 sinni	 og	

þemagreind	(Hennink,	Bailey	og	Hutter,	2011).	
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6 Niðurstöður	
Þessi	kafli	fjallar	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	sem	hafði	það	að	leiðarljósi	að	svara	

eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	Yfir	rannsóknarspurningin	er:	Hvaða	konur	nýta	sér	

úrræðið,	 hver	 er	 bakgrunnur	 þeirra	 og	 hvað	 eiga	 þær	 sameiginlegt?	 Undir	

rannsóknarspurningarnar	 eru:	 Nýtist	 úrræðið	 þeim	 konum	 vel	 sem	 eru	 með	

tvígreiningar?	Hvert	er	viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins?	

Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 skoða	 nánar	 konurnar	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið	 og	

kanna	 hvort	 starfandi	 félagsráðgjafar	 telji	 að	 Konukot	 og	 hugmyndafræðin	

skaðaminnkun	 sem	 starfrækt	 er	 þar	 henti	 skjólstæðingunum	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið.	

Margt	 var	 sameiginlegt	 í	 svörum	þátttakenda	 rannsóknarinnar	og	það	kom	 fljótt	 í	 ljós	

við	þemagreiningu	og	kóðun	hvaða	þættir	það	eru	sem	félagsráðgjafarnir	eru	sammála	

um	og	sögðu	frá	á	svipaðan	hátt.		

Meginþemun	 sem	 greina	 mátti	 úr	 viðtölunum	 voru	 fjögur	 og	 undirþemun	 voru	

fimm:	

Meginþemu:	

1. Bakgrunnur	skjólstæðinga	Konukots	

• Æska	

• Áföll	

• Geðræn	vandamál	

2. 	Bakland	

3. 	Neysla	

4. 	Viðhorf	félagsráðgjafanna	til	úrræðisins	

• Skaðaminnkun	og	neyslurými	

• Valdefling	

Í	kaflanum	verður	fjallað	um	þessi	þemu	og	undirþemu	þeirra.	

	



62	

6.1 Bakgrunnur	skjólstæðinga	Konukots	

Í	 viðtölum	 rannsakanda	 við	 félagsráðgjafana	 kom	 ítrekað	 fram	 ákveðnir	 sameiginlegir	

þættir	 í	 bakgrunni	 skjólstæðinga	 konukots.	 Þrjú	 undirþemu	 komu	 fram	 sem	

bakgrunnseinkenni	þessara	kvenna	en	þær	áttu	það	meðal	annars	sameiginlegt	að	hafa	

átt	erfiða	æsku	og	að	hafa	lent	í	áföllum	á	lífsleiðinni	og	margar	þeirra	áttu	við	geðræn	

vandamál	að	stríða.	Fjallað	verður	um	þessa	þætti	í	kaflanum.				

Allir	 þátttakendur	 rannsóknarinnar	 töluðu	 um	 að	 allar	 konurnar	 sem	 þeir	 höfðu	

þjónustað	 ættu	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	 búið	 við	 erfið	 uppeldiskilyrði	 og	 lent	 í	

einhverskonar	 ofbeldi	 eða	 vanrækslu	 í	 æsku.	 Þeir	 nefndu	 meðal	 annars	 léleg	

fjölskyldutengsl	og	sambandsleysi	við	sína	nánustu	og	að	heimili	þeirra	hafi	einkennst	af	

óreglu	 og	 jafnvel	 vímuefnaneyslu	 foreldra,	 að	 margar	 þeirra	 hafi	 ungar	 lent	 í	 hinu	

félagslega	 kerfinu	 og	 afskiptum	 barnaverndar,	 búið	 hjá	 fósturforeldrum	 eða	 öðrum	

stöðum	á	vegum	barnaverndar,	ásamt	því	að	hafa	átt	í	erfiðleikum	í	skóla	meðal	annars	

vegna	 eineltis,	 ofbeldis	 og	 námsörðugleika.	 Einn	 viðmælandi	 lýsti	 uppeldisaðstæðum	

þeirra	á	eftirfarandi	hátt:	

Erfiðar	uppeldisaðstæður,	mikil	áföll	sem	þær	hafa	lent	í	í	lífinu.	Það	er	nú	það	sem	
þær	eiga	svona	sammerkt,	allavega	þessar	konur	sem	að	ég	er	með,	þær	koma	úr	
mjög	 erfiðum	 félagslegum	 aðstæðum,	 bara	 koma	 frá	 óreglu	 heimilum	 og	 já	 hafa	
kannski	 lent	 í	 kerfinu	 ungar,	 barnaverndarkerfinu	 og	 öllu	 þessu,	 byrjuðu	 ungar	 í	
neyslu,	 foreldrar	 kannski	 báðir	 í	 neyslu	 eða	 annaðhvort	 þeirra	 í	 neyslu	 og	 hitt	
foreldrið	kannski	engin	samskipti,	mjög	 léleg	 fjölskyldutengsl	það	er	eiginlega	það	
sem	er,	leyfðu	mér	að	hugsa	hérna	bíddu,	svo	eru	þær	náttúrulega	allar	svo	ólíkar,	
þú	veist	þetta	er	eins	og	eins	og	ég	er	með	ungar	stelpur,	bara	mjög	ungar	þær	eru	
með	þennan	bakgrunn.	

Félagsráðgjafarnir	 lýstu	 allir	 æsku	 þeirra	 á	 svipaðan	 hátt	 en	 annar	 viðmælandi	

greindi	frá	því	að	æska	skjólstæðinga	sinna	hafi	einkennst	af	félagssögu	um	erfiðleika	á	

þennan	hátt:	

En	samt	með	þær	líka	þegar	ég	hugsa	tilbaka	þá	er	alltaf	þessi	félagssaga	úr	æsku,	
eitthvað	 sem	 hefur	 gerst.	 Hvort	 sem	 það	 er	 heimilisofbeldi	 eða	 kynferðisleg	
misnotkun	 en	 það	 er	 ekkert	 algengara	 að	 það	 sé	 kynferðisofbeldi	 heldur	 en	
eitthvað	annað.	Bara	vanræksla	yfir	höfuð	þetta	er	aðallega	að	foreldrarnir	annað	
hvort	annað	þeirra	eða	bæði	eru	í	neyslu	sjálf	og	það	hefur	verið	einhver	vanræksla	
í	æsku	út	af	því.	

Það	var	áberandi	að	viðmælendur	voru	sammála	um	að	konurnar	kæmu	langflestar	

úr	 mjög	 erfiðum	 félagslegum	 aðstæðum	 og	 að	 þær	 hefðu	 átt	 erfiða	 æsku	 sem	
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einkenndist	 af	 vanrækslu,	 ofbeldi,	 lítilli	 utanaðkomandi	 aðstoð	 og	 að	 þær	 hafi	 byrjað	

snemma	 í	 neyslu.	 Einn	 félagsráðgjafinn	 sagði	 „	 ...	 ekki	 þá	 aðstoð	 nógu	 snemma	 í	

barnæsku	frá	félagsþjónustu	eða	eitthvað	til	að	takast	á	við	vandann	sem	að	gerir	það	

að	verkum	að	bara	einhvernvegin	þær	enda	svona.	”	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	voru	félagsráðgjafarnir	sammála	um	að	þær	kæmu	

flestar	frá	óreglu	heimilum.	Margar	hverjar	pössuðu	ekki	inn	í	skólakerfið,	lentu	í	einelti	

og	voru	jafnvel	með	einhverjar	raskanir	sem	voru	ekki	greindar	sem	hefur	gert	þeim	enn	

erfiðara	fyrir.	Einn	félagsrágjafinn	lýsti	þessu	á	þennan	hátt:	

…	 þú	 veist	 átt	 erfiða	 foreldra	 eða	 fjölskyldu	 og	 lent	 í	 einelti	 eða	 ofbeldi	 eða	
vanrækslu	og	þetta	er	yfirleitt	 fólk	sem	hefur	 lent	 í	einhverju	sko	 í	bara	barnæsku	
sko…Ja	bara	ofbeldi	og	vanrækslu	og	einhverju,	sko	einhverju	rugli	og	hafa	kannski	
ekki	passað	í	skólakerfið	og	svona,	lenda	einhvern	vegin	svona	utangarðs,	svo	er	ef	
maður	 á	 að	 finna	meira	 sem	 er	 sameiginlegt	 með	mörgum	 þá	 eru	 nú	 örugglega	
margir	 sem	 myndu	 greinast	 með	 ADHD	 og	 eins	 eitthvað	 svona	 einhverfu	 eða	 á	
einhverfurófu	eða	eitthvað	svoleiðis,	maður	hefur	nú	séð	það	en	svo	er	fólk	ekkert	
alltaf	með	þessar	greiningar.	

Margar	hverjar	koma	ungar	í	Konukot	en	þrátt	fyrir	ungan	aldur	höfðu	þær	upplifað	

ýmsa	erfiðleika	og	einn	viðmælandi	lýsti	þessu	á	eftirfarandi	hátt:	

Sumar	 koma	 bara	 rosalega	 ungar	 og	 bara	 þú	 veist	 hafa	 verið	 kynferðislega	
misnotaðar,	 verið	 í	 fósturfjölskyldum	 og	 inni	 í	 barnaverndarkerfinu	 sjálfar	 og	 svo	
koma	þær	bara	ungar	í	Konukot	og	verða	fljótt	ófrískar	og	missa	barnið	og	oh	þetta	
er	rosa	pakki	sko.	Kannski	orðin	þrítug	og	það	er	allt	þetta	búið	að	gerast.			

Þegar	 á	 heildina	 er	 litið	 hvað	 varðar	 barnæsku	þessara	 kvenna	má	 sjá	 samkvæmt	

svörum	 félagsráðgjafanna	 að	 æska	 kvennanna	 einkenndist	 af	 vanrækslu	 og	 ofbeldi.	

Margar	hverjar	ólust	upp	við	sorglegar	og	óviðunandi	aðstæður,	þar	sem	fólkið	sem	þær	

treystu	 á	 til	 að	 vernda	 þær	 brást	 þeim.	 Annað	 þema	 sem	 kom	 fljótt	 upp	 við	 afritun	

viðtalanna	var	áfallasaga	kvennanna,	næst	verður	fjallað	um	áföll.	

6.1.1 Áföll	

Áföll	 voru	 annar	 áberandi	 þáttur	 þegar	 að	 spurt	 var	 um	 bakgrunn	 kvennanna.	

Samkvæmt	félagsrágjöfunum	höfðu	þær	allar	lent	í	einhverskonar	áföllum	á	lífsleiðinni.	

Einn	félagsráðgjafinn	lýsti	því	með	eftirfarandi	orðum:	
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Já	það	er	náttúrulega	þessi	áfallasaga,	þú	veist	það	er	náttúrulega	bara	 laaaaaang	
flestir	 lent	 í	 einhverjum	 áföllum	 sko,	 sama	 hvort	 það	 sé	 ofbeldi	 eða	 eitthvað	 þú	
veist	átt	erfiða	foreldra	eða	fjölskyldu.	

Annar	viðmælandi	lýsti	áföllunum	á	svipaðan	hátt:	

Vegna	þess	að	þessar	konur	hafa	yfirleitt	upplifað	einmitt	allskonar	áföll,	svo	byrja	
þær	 í	neyslunni	og	þá	er	þetta	bara	áfall,	ofan	á	áfall	ofan	á	áfall	því	það	er	alltaf	
verið	að	misnota	þær.	

Félagsráðgjafarnir	 töluðu	 um	 að	 það	 væri	 úrræðaleysi	 hvað	 varðar	 að	 hjálpa	

konunum	að	vinna	úr	áföllunum	sem	þær	hafa	lent	í	á	lífsleiðinni.	Einnig	nefndu	þeir	að	

áfallastreitan	væri	svo	mikil	að	hún	hefti	þær	á	öðrum	sviðum	lífsins:	

...	 sko	 þær	 eru	 meira	 með	 gífurlega	 mikla	 áfallastreitu	 og	 svo	 eru	 þær	 ennþá	 í	
áföllunum	og	öllu	þannig	að	það	kemur	út	í	að	þær	geta	verið	mjög	viðkvæmar	og	
kannski	óstöðugar.	

Annar	lýsti	þessu	svona:	

Og	 líka	mætti	vera	meiri	þá	ef	þær	fá	ekki	aðstoð	vegna	ofbeldissögu	og	áfalla	þá	
ætti	það	að	vera	 inní,	af	því	að	það	er	oft	þú	veist	maður	veltir	 fyrir	 sér	stundum	
eftir	svona	mikla	áfallasögu	fengu	þær	bara	geðrof	eftir,	vegna	áfalla	þú	veist	það	er	
bara	það	er	ekki	vitað	sko,	en	það	er	þú	veist	já	mér	finnst	það	þurfa	að	hugsa	þetta	
aðeins	betur	og	fara	betur	inní	sálrænu	þættina.	

Félagsráðgjafarnir	sögðu	frá	ýmsum	áföllum	sem	að	konurnar	höfðu	 lent	 í.	Eins	og	

áður	hefur	komið	fram	sögðu	þeir	frá	því	að	konurnar	eigi	það	sameiginlegt	að	hafa	lent	

í	 ofbeldi	 og	 vanrækslu	 í	æsku.	Ofbeldið	 heldur	 svo	 áfram	þegar	 að	 konur	 eru	 í	mikilli	

neyslu	 en	 konur	 í	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnaneyslu	 eru	 einn	 viðkvæmasti	 hópurinn	 í	

samfélaginu.	Einn	félagsráðgjafinn	orðaði	þessum	erfiðleikum	á	þennan	hátt:	

	„…Já	og	þær	bara	lenda	í	ofbeldi.	Þær	verða	bara	fyrir	aðkasti.	Af	því	að	konur	eru	
náttúrulega	ótrúlega	vulnerable.	Það	er	eitthvað	þegar	að	þær	eru	komnar	í	þessar	
stöður	 þegar	 þær	 eru	 orðnar	 heimilislausar	 þá	 eru	 þær	 frekar	 lágt	 settar	 í	
hierarchyinu	 í	undirheimunum	sko.	Þær	eru	það	og	þá	er	það	bara	the	survival	of	
the	fittes.	

Það	kom	fram	að	mikilvægt	væri	fyrir	konurnar	að	hafa	athvarf,	eins	og	Konukot,	þar	

sem:	“…Það	er	aðalatriðið	að	hafa	stað	til	að	gista	á,	vera	örugg,	vera	ekki	alltaf	að	leita	

af	einhverju	öðru.“	
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Annar	 félagsráðgjafi	 talaði	 einnig	 um	 að	 konurnar	 væru	 misnotaðar	 vegna	 stöðu	

sinnar	en	hún	lýsti	því	á	þennan	hátt:	

Sérstaklega	margar	konurnar	eru	illa	settar	því	það	eru	karlmenn	á	eftir	þeim	sem	
eru	að	misnota	þær,	þá	er	þetta	oft	einhverskonar	öryggisventill	til	að	losna	úr	þeim	
aðstæðum,	þó	það	sé	auðvitað	ekki	fullkomið,	þannig	að	já	þetta	er	svona	ákveðið	
skjól.	

Félagsráðgjafarnir	töluðu	einnig	um	að	það	væri	algengt	að	konur	sem	eiga	börn	og	

eru	gestir	í	Konukoti	séu	búnar	að	missa	börnin	frá	sér	en	það	er	mikið	áfall	fyrir	móður	

að	missa	forræði	yfir	barni	sínu.	Einn	félagsráðgjafinn	lýsti	þessu	á	þennan	hátt:	

...	mér	finnst	líka	einkenna	sko	þessi	hópur	sem	eru	með	sko	missa	börnin	þetta	eru	
oft	konur	sem	hafa	 líka	verið	með	mál	 inní	barnaverndarkerfinu	og	misst	tökin	og	
það	er	líka	allt	saman	rosalega	viðkvæmt	og	áfall	eftir	áfall	ofan	á	allt	hitt	þannig	að	
oft	eru	nefnilega.	Maður	þarf	alltaf	að	muna	að	foreldrum	þykir	alltaf	rosalega	vænt	
um	 barnið	 sitt	 og	 þær	 vilja	 vera	 til	 staðar	 og	 þetta	 er	 rosaleg	 sorg	 sem	 að	 fylgir	
þessu	og	rosalega	sorglegt	að	sjá	auðvitað	meðan	þær	eru	svona	veikar	og	glíma	við	
svona,	þú	veist,	mikinn	pakka	þá	er	rosalega	erfitt	að	geta	eða	þurfa	að	setja	þarfir	
barnsins	í	fyrsta	sæti	þegar	þú	ert	varla	tækur	til	að	hlúa	að	sjálfum	þér	en	hérna,	
þú	veist,	þetta	er	allt	búið	að	gerast	þegar	að	þær	koma	í	Konukot:	Þær	eru	búnar	
að	ganga	í	gegnum	svo	rosa	mikið.	

Félagsráðgjafarnir	 nefndu	 allir	 að	 konurnar	 hefðu	orðið	 fyrir	 ofbeldi	 af	 einhverum	

tagi	í	viðtölunum.	Einnig	kom	í	ljós	að	flestar	þeirra	þjást	af	áfallastreitu.	Einhverjar	voru	

búnar	að	missa	forræði	yfir	börnum	sínum.		

Margar	hverjar	glíma	við	geðræn	vandamál	og	það	er	 spurning	hvort	að	geðrænu	

vandamálin	séu	jafnvel	tengd	þeim	áföllum	sem	konurnar	hafa	lent	í.	

6.1.2 Geðræn	vandamál	

Geðræn	vandkvæði	var	annað	sem	konurnar	áttu	sameiginlegt.	Félagsráðgjafarnir	voru	

sammála	um	að	úrræðið	hentaði	ekki	beint	þeim	konum	sem	eru	með	tvígreiningar.	Það	

er	 að	 segja	 alvarlegan	 geðrænan	 vanda,	 ásamt	 því	 að	 vera	 með	 fíknivanda.	 Einn	

félagsráðgjafinn	hafði	þetta	að	segja	um	málið:	

...	tvígreindar	konur	þær	eru	í	neyslu	og	með	geðsjúkdóma	og	það	er	ekki	eða	mér	
finnst	 það	 að	 sko	 að	 geðsjúkdómar	 eiga	 svoldið	 heima	 í	 heilbrigðiskerfinu	 og	
kannski	vantar	þar	 inn	hjúkrunarfræðinga	eða	 lækni	 sem	mundu	þá	vera	eitthvað	
meira	 inn	 á,	 inn	 á	 konukoti	 sko.	Mér	 finnst	 að	 þessar	 konur	 eiga	 frekar	 heima	 í	
heilbrigðiskerfinu	eða	eitthvað	svoleiðis,	en	það	er	náttúrulega	þetta	er	 flókið,	við	
erum	með	 fullt	 af	 fólki	 sem	er	 tvígreint	og	það	er	 kannski	 ekkert	 endilega	margir	
sem	eru	æstir	í	að	sinna	þeim.	Það	vantar	svoldið	úrræði	fyrir	þennan	hóp,	við	erum	
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með	heilt	úrræði	fyrir	tvígreinda	karlmenn	en	ekkert	sem	er	sérstaklega	fyrir	konur.	
Það	vantar	eitthvað	svona	fyrir	konurnar,	það	þyrfti	kannski	ekki	að	vera	eins	stórt	
og	fyrir	karlanna	þær	eru	náttúrulega	færri,	en	það	alveg	klárlega	vantar.	

Allir	 félagsráðgjafarnir	 töluðu	 um	 úrræðaleysi	 við	 þennan	 hóp	 skjólstæðinga.	 Þeir	

töldu	 að	 Konukot	 væri	 vissulega	 betra	 en	 ekki	 neitt	 fyrir	 heimilislausar	 konur	 með	

geðræn	 vandamál	 en	 það	 væri	 vöntun	 á	 úrræði	 sem	 væri	 sérhannað	 fyrir	 konur	með	

tvígreiningar:	

...	auðvitað	nýtist	þetta	öllum	konum	sem	eru	heimilislausar,	en	ég	er	núna	með	í		
huga	eina	konu	sem	er	búin	að	vera	þarna	og	bara	eiginlega	sem	er	mjög	veik	sem	
er	búin	að	vera	þarna	í	einhver	tvö	þrjú	ár	sko	og	þyrfti	að	komast	í	eitthvað	annað.	
Ég	 meina	 þú	 ert	 ekki	 með	 búsetu	 í	 athvarfi,	 þannig	 hérna	 ég	 veit	 ekki	 ég	 held	
einmitt	að	það	sé	erfiðara	fyrir	þessar	konur	sem	eru	með	tvígreiningarnar.	

Einnig	 fannst	 einum	viðmælanda	vanta	aukna	 fræðslu	 fyrir	 starfsfólk	 sem	vinnur	 í	

þágu	þessa	hóps:	“…það	er	kannski	bara	oft	í	svona	ákveðnum	úrræðum	kannski	svona	

ekki	nógu	mikil	þekking	á	geðrænum	vanda,	þyrfti	að	vera	bara	meiri	fræðsla	gagnvart	

því	fyrir	starfsfólkið.”	

Einn	félagsráðgjafinn	minntist	á	geðræn	vandamál	sem	flestar	konur	í	neyslu	glíma	

við,	hann	taldi	margar	konur	sem	eru	 í	neyslu	vera	með	þunglyndi	og	kvíða	og	slíkt	sé	

algengur	fylgifiskur	neyslunnar:	

Og	hérna	það	einkennir	þær	að	vera	með	kvíða	og	þunglyndiseinkenni	sem	koma	
náttúrulega	 bara	 fram	 þegar	 þú	 ert	 með	 virkan	 fíknivanda.	 Af	 því	 að	 þú	 ert	
náttúrulega	að	rugla	í	öllu	heilastarfinu	og	hérna	og	auðvitað	koma	þá	þau	einkenni	
fram	en	svo	kannski	ef	þú	nærð	þér	á	 strik	og	kemst	út	úr	neyslunni	þá	þarftu	 til	
dæmis	ekkert	endilega	að	vera	á	þunglyndislyfjum.	Þú	getur	náð	þér	á	strik	án	þess	
og	farið	í	hugræna	atferlismeðferð	eða	eitthvað	þannig	en	hérna	þetta	er	allt	í	gangi	
þegar	þú	ert	þarna	þannig	að	þær	eru	mjög	geðheilsan	er	viðkvæm	og	fíknivandinn	
erfiður.	

Það	 var	 áberandi	 í	 viðtölunum	 að	 félagsráðgjafarnir	 töldu	mikið	 úrræðaleysi	 vera	

fyrir	 konur	 sem	 eru	 með	 tvígreiningar.	 Þær	 virðast	 fá	 lakari	 þjónustu	 í	 íslenska	

heilbrigðiskerfinu	en	karlar	en	það	er	til	sérstakt	úrræði	fyrir	karla	með	tvígreiningar	en	

ekki	 fyrir	 konur.	 Í	 næsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 næsta	 yfir	 þemað	 sem	 er	 bakland	

kvennanna.		
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6.2 Bakland	

Allir	þátttakendur	rannsóknarinnar	höfðu	orð	á	því	að	flestar	kvennanna	sem	þeir	væru	

að	þjónusta	væru	ekki	með	sterkt	bakland	eða	félagslegan	stuðning.	Einn	þátttakandinn	

sagði	 að	 það	 væri	 jafnframt	 auðveldara	 að	 ná	 til	 og	 hjálpa	 þeim	 konum	 sem	 hafa	

einhvern	félagslegan	stuðning:	

Oftast	brotið	bakland	og	oftast	sko	þær	sem	hafa	reynst	erfiðast	með	að	hjálpa	eru	
oftast	 með	 brotnasta	 baklandið.	 Oftast	 þær	 sem	 að	 maður	 nær	 eru	 oftast	
einhverjar	 sem	 að	 eru	 með	 einhvern	 sem	 er	 öflugur	 þótt	 að	 þær	 geti	 ekki	 haft	
manneskjuna	hjá	sér	á	meðan	hún	er	í	neyslunni	en	reyna	samt,	þú	veist,	mér	finnst	
allt	 í	 lagi	að	þótt	að	einhver	sé	 í	neyslu	að	geta	 farið	með	hann	á	kaffihús	eða	þú	
veist	að	loka	ekki	alveg.	

Annar	 félagsráðgjafinn	 talaði	 einnig	 um	bakland	 kvennanna	og	 benti	 á:	 „Stundum	

hafa	komið	þarna	ungar	stelpur,	mjög	ungar	og	þá	er	náttúrulega	sko	líka	löng	saga	þar	á	

bak	við	og	brotið	bakland.“			

Einn	félagsráðgjafinn	talaði	um	að	konurnar	kæmu	stundum	ungar	inn	í	Konukot	og	

hefðu	 sjálfar	 verið	 í	 barnaverndarkerfinu,	 sem	 segir	 ýmislegt	um	hvernig	bakland	þær	

eiga:		

Sumar	 koma	 bara	 rosalega	 ungar	 og	 bara	 þú	 veist	 hafa	 verið	 kynferðislega	
misnotaðar,	 verið	 í	 fósturfjölskyldum	 og	 inni	 í	 barnaverndarkerfinu	 sjálfar	 og	 svo	
koma	þær	bara	ungar	í	Konukot	og	verða	fljótt	ófrískar	og	missa	barnið	og	oh	þetta	
er	rosa	pakki	sko.	

Bakland	kvennanna	virðist	 í	 flestum	tilfellum	vera	frekar	 lélegt.	Margar	þeirra	hafa	

brennt	allar	brýr	að	baki	sér	og	hafa	verið	í	mikilli	neyslu	áfengis	og/eða	vímuefna.	Næst	

verður	 fjallað	 um	 yfir	 þemað	 neyslu	 en	 það	 var	 eitthvað	 sem	 allir	 félagsráðgjafarnir	

töluðu	mikið	um.	

6.3 Neysla	

Flestar	konurnar	sem	sækja	 í	úrræðið	eru	með	virkan	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda.	

Félagsráðgjafarnir	 töluðu	 allir	 um	 vandann	 og	 hvað	 fylgir	 því	 að	 vera	 í	 neyslu.	 Einn	

félagsráðgjafinn	sagði	meðal	annars	frá	því	að	margar	kvennanna	finna	fyrir	fordómum	

og	hræðslu	í	þeirra	garð	í	samfélaginu	og	það	væri	ekki	fyrir	alla	að	vinna	með	þennan	

skjólstæðingahóp:	
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…næmasti	 hópurinn	 sem	 þú	 getur	 verið	 að	 vinna	 með	 eru	 getur	 verið	
vímuefnaneytendur.	 Þeir	 alveg	 sko	 fordómar,	 þær	 finna	 það	 eða	 sko	 ef	 þú	 ert	
eitthvað	hræddur	við	þau	þá	finna	það	þannig	að	þú	þarft	að	sko,	fólk	þarf	svolítið	
að	vera	öruggt	og	hafa	skilning	til	þess	að	geta	unnið	þessa	vinnu.	

Sami	félagsráðgjafi	sagði	einnig:	

	…þetta	 er	 hópur	 sem	 að	 er	mjög	 fordæmdur.	 Fólk	 er	 hrætt	 við	 þetta	 kona	með	
geðsjúkdóm	og	í	fíknivanda	en	samt	er	það	mjög	skiljanlegt	út	af	því	að	þetta	helst	
svo	oft	í	hendur.	Ég	meina	geðklofi	til	dæmis	það	er	alveg	nokkuð	hátt	hlutfall	sem	
glímir	líka	við	fíknivanda.	Og	þetta	eru	mjög	veikir	og	vulnerable	einstaklingar.	

Einn	félagsráðgjafinn	talaði	um	mikilvægi	þess	að	grunnþörfunum	væri	fyrst	sinnt	til	

að	fólk	ætti	möguleika	á	því	að	draga	úr	eða	hætta	neyslu:	

	Já	 svo	 höfum	 við	 líka	 séð	 það	 að	 þegar	 að	 fólk	 fær	 íbúð	 og	 svona	 þá	 minnkar	

neyslan	 í	kjölfarið,	þú	kannski	hættir	ekkert	endilega	en	þetta	er	kannski	þá	ekki	beint	

vandamál.	

Fjórða	 yfir	 þemað	er	 viðhorf	 félagsráðgjafanna	 til	 úrræðisins	 og	 verður	 fjallað	 um	

það	í	næsta	kafla.		

6.4 Viðhorf	félagsráðgjafa	til	úrræðisins	

Hér	lýstu	viðmælendur	upplifun	sinni	af	úrræðinu	Konukoti.	Allir	viðmælendur	sögðust	

hafa	nýtt	sér	það	fyrir	skjólstæðinga	sína.	Það	væri	gott	samstarf	á	milli	fagaðila	og	allir	

sem	að	málum	kvennanna	kæmu	geri	sitt	besta	til	að	hjálpa	þeim.	

Einn	 félagsráðgjafinn	 orðaði	 þetta	 svona:	 „Ég	 er	 alveg	 í	 góðu	 sambandi	 við	

forstöðukonuna	í	Konukoti	þegar	að	ég	þarf	á	því	að	halda.“	

Annar	 félagsráðgjafi	 hafði	 þetta	 um	 samstarfið	 við	 Konukot	 að	 segja:	 „…jú	 það	 er	

allavega	sko	við	erum	í	góðu	samstarfi	við	starfsfólk	Konukots.”	

Þegar	viðhorf	 félagsráðgjafanna	 til	úrræðisins	var	 skoðað	var	einnig	kannað	hvaða	

viðhorf	þeir	hafa	til	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	sem	er	ríkjandi	í	konukoti	og	hvað	

þeim	finnst	um	neyslurýmið	sem	það	er.	

6.4.1 Skaðaminnkun	og	neyslurými	

Af	 viðtölunum	 mátti	 sjá	 að	 allir	 félagsráðgjafarnir	 eru	 hlynntir	 hugmyndafræði	

skaðaminnkunar	og	eru	almennt	ánægðir	með	að	það	sé	komið	neyslurými	 í	Konukot,	
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þar	sem	að	konur	geta	neytt	vímuefna	í	æð	á	sem	öruggastan	hátt	undir	umsjá	fagaðila.	

Einn	viðmælandi	hafði	þetta	um	skaðaminnkun	að	segja:	

Að	 mínu	 mati	 þá	 tel	 ég	 sko	 að	 sú	 hugmyndafræði	 sem	 er	 notuð	 á	 Konukoti,	
skaðaminnkun,	hún	 reynist	mjög	 vel	þar,	 auk	þess	 sem	að	þau	grunngildi	 sem	að	
Rauði	 krossinn	 náttúrulega	 starfar	 eftir,	 þú	 veist	 bara	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	
manngildi	hverrar	manneskju,	mannúð	og	hérna	virðing.	

Viðhorf	þeirra	til	neyslurýmisins	á	Konukoti	var	jákvætt	og	eins	og	einn	viðmælandi	

sagði:		

Þannig	að	en	líka	sko	eins	og	með	neyslurými	og	sko	það	er	bara	þær	fara	út	til	að	
drekka	 og	 hérna.	 Ég	 man	 bara	 eins	 og	 þetta	 var	 áður.	 Áður	 en	 það	 var	 innleitt	
skaðaminnkun	þá	var	sko	þú	getur	ekki	unnið,	þú	ert	einhvern	veginn	ekki	að	vinna	
rétt	þegar	þú	ert	að	fara	að	hnýsast	í	töskurnar	og	í	allt	sem	einstaklingurinn	er	með	
og	fólk	getur	alltaf	komið	með	vímuefni	inn	ef	að	það	ætlar	sér.	Þannig	að	þá	ertu	
bara	 alltaf	 að	 standa	 í	 stríði	 við	 einstaklinginn	 í	 staðin	 fyrir	 að	 reyna	 að	 vera	 í	
samvinnu	við	einstaklinginn.		

Annar	 viðmælandi	 talaði	 aðeins	 um	 neyslurýmið	 og	 að	 hún	 væri	 ánægð	 með	

hreinlætið	og	að	þær	þyrftu	ekki	lengur	að	fara	út	í	öllum	veðrum	til	þess	að	sprauta	sig:	

Náttúrulega	númer	eitt,	tvö	og	þrjú	þá	eru	náttúrulega	hreinlætið	alveg	í	fyrirrúmi	
og	þær	virða	það	mjög	vel,	þær	hugsa	rosalega	vel	um	þetta	um	þennan	stað,	um	
þennan	stað	sem	að	neyslurýmið	er	sko	og	vita	að	þar	er	allt	sótthreinsað	og	þær	
hugsa	um	að	sótthreinsa	sjálfar	og	þær	 láta	vita	ef	eitthvað	er.	 Í	 fyrsta	 lagi	er	það	
náttúrulega	 það	 og	 í	 öðru	 lagi	 var	 þetta	 náttúrulega	 bara	 ömurlegt	 þegar	 þær	
þurftu	að	fara	út	í	öllum	veðrum	til	þess	að	sprauta	sig.	

Einn	félagsráðgjafinn	sagðist	vera	ánægður	með	að	neyslurýmið	væri	komið,	en	taldi	

það	vera	betra	ef	heilbrigðisstarfsfólk	myndi	að	sjá	um	slík	rými:	

...jájá	 það	 er	 bara	 flott	 finnst	 mér	 reyndar,	 mér	 hefur	 alltaf	 fundist	 að	 sko	
heilbrigðisstarfsfólk	ætti	að	sjá	um	svona	neyslurými	eða	þannig,	en	bara	til	að	hafa	
einhvern	 til	 að	 hafa	 einhvern	 sem	 hefur	 þekkingu	 á	 nálabúnaði	 og	 smithættu	 og	
öllu	 því	 sko.	 En	 gott	 mál	 að	 fólk	 fái	 hreinan	 búnað	 og	 geti	 allavega	 já	 haldið	
þokkalegri	heilsu	á	meðan	það	er	að	gera	þetta	sko.	

Einn	viðmælandi	sagði:	

Því	að	við	breytum	þessu	ekkert,	ef	þú	ert	fíkill	og	villt	sprauta	þig	þá	muntu	sprauta	
þig,	en	við	getum	náttúrulega	dregið	úr	því	með	svona	skaðaminnkun	og	þá	getum	
við	sko	allavega	dregið	úr	sko	afleiðingunum.	Eins	og	með	sjúkdóma	eins	og	HIV	og	
Lifrabólgu	 þá	 er	 hægt	 að	 draga	 úr	 að	 það	 smitist	 á	 milli.	 Þær	 eru	 margar	 HIV	
smitaðar	og	með	Lifrabólgu	C	og	til	þess	að	lágmarka	smit	og	svona	er	náttúrulega	
best	að	þú	sért	bara	alltaf	með	þitt	dót.	
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Hún	sagði	einnig:	„...	ég	er	mjög	hrifin	af	skaðaminnkunar	hugmyndafræðinni	og	tel	

að	það	 sé	ekki	hægt	að	gera	nokkrar	 kröfur	 til	 kvenna	 í	þessari	 stöðu	nema	að	grunn	

grunnþörfum	þeirra	sé	sinnt.“	

Í	lokin	bætti	hún	við:	

…en	 við	 megum	 aldrei	 gleyma	 einu,	 og	 það	 er	 að	 vera	 alveg	 hlynntur	
skaðaminnkandi	nálgun,	þá	er	ekki	þar	með	sagt	að	það	sé	bara	allt	í	lagi	að	vera	í	
neyslu,	við	viljum	reyna	að	hafa	áhrif	á	fólk	þannig	að	það	hætti	neyslu.	

Félagsráðgjafarnir	voru	almennt	hrifnir	af	því	að	Konukot	starfi	eftir	hugmyndafræði	

skaðaminnkunar	og	að	þar	sé	komið	neyslurými.	Líklega	væri	gott	ef	hægt	væri	að	vera	

með	 fagmanneskju	 úr	 heilbrigðisgeiranum,	 til	 dæmis	 hjúkrunarfræðing	 til	 að	 sjá	 um	

neyslurýmið.	 En	 félagsráðgjafarnir	 telja	 allir	 neyslurýmið	 vera	 skref	 í	 rétta	 átt.	 Næst	

verður	fjallað	um	undir	þemað	valdeflingu.	

6.4.2 Valdefling	

Viðmælendurnir	 voru	 spurðir	um	það	hvort	þeir	 telji	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	

vera	valdeflandi	og	voru	þeir	voru	allir	sammála	um	að	svo	væri.		

Félagsráðgjöfunum	fannst	mikilvægt	að	fá	notendur	með	sér	í	lið	og	þótti	það	vera	

valdeflandi	fyrir	þá:	

Já	náttúrulega	bara	fá	notandann	með	sér	í	lið,	og	sjá	svoldið	hvað	þau	vilja	sjálf	og	
þannig	og	hérna,	og	hérna	já	einmitt.	Hérna	já	já	já	já	eða	þú	veist	skaðaminnkun	er	
náttúrulega	bara	til	þess	að	fólk	geti	lifað	sæmilegu	lífi	og	þú	veist	missi	ekki	tökin	í	
einhverju	neyslu	eða	einhverju	sko	og	hérna	hérna	og	auðvitað	er	það	valdeflandi	
þegar	að	meiri	svona	meira	jafnvægi	kemst	á	neysluna	sko.	

Annar	 viðmælandi	 var	 ekki	 alveg	 viss	 þegar	 að	 rannsakandi	 bar	 spurninguna	 upp	

fyrir	hana	en	eftir	smá	vangaveltur	komst	hún	að	þeirri	niðurstöðu	að	skaðaminnkandi	

hugmyndafræði	sé	valdeflandi:	

Já	ég	veit	ekki	valdeflandi,	ég	veit	ekki,	ég	veit	ekki	hvort	að	það	sé	hægt	að	segja	
það….ehhhh	jú	þetta	er	samt	að	vissu	leyti	,	jú	kannski	ef	þú	kemur	þú	veist	þú	ert	í	
neyslu	og	þú	ert	þá	að	bera	ábyrgð	á	þinni	neyslu	með	því	að	 fá	hreinar	nálar	og	
svona	að	hugsa	vel	um	þig	samt	í	neyslunni,	þá	er	það	samt	alveg	valdeflandi	myndi	
ég	segja	þarna	er	kannski	 tækifæri	á	að	þú	getir	þá	verið	kannski	svona	ehhhh	ég	
veit	ekki	hvernig	á	að	orða	það	ehhhhh	hugsa	já	og	já	það	að	hugsa	um	sjálfan	sig	á	
meðan	skiptir	máli,	af	því	að	maður	vonar	alltaf	að	aðilinn	geti	minnkað	neysluna	og	
hætt	að	sprauta	sig	og	allt	svoleiðis	og	það	kannski	bara	gerist	þá	hægt	og	bítandi,	
þannig	að	kannski	í	því	sambandi	já	valdeflandi.	
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Sami	félagsráðgjafi	talaði	um	mikilvægi	skaðaminnkunar	í	ljósi	þess	að	vera	ekki	að	

skaða	aðra	á	meðan	það	er	verið	að	fá	hreint	rými	og	búnað	til	að	nota	vímuefni:	

Ef	þú	berð	ábyrgð	á	þinni	neyslu	þá	ertu	 líka	ekki	hérna	að	skaða	aðra,	þá	ert	þú	
bara	 í	þinni	neyslu	og	þú	ert	 samt	bara	með	samt	allt	á	hreinu,	þú	ert	þá	ekki	að	
skaða	aðra	með	því	að	henda	óhreinum	nálum	og	eitthvað	slíkt,	þannig	 já	á	þann	
hátt	myndi	ég	halda	að	þetta	væri	valdeflandi.	

Annar	 félagsráðgjafi	 talaði	um	valdeflinguna	sem	felst	 í	 smáatriðunum.	Konur	sem	

finna	að	þær	eru	á	stað	þar	sem	þær	mæta	ekki	fordómum	eins	og	þær	eru	vanar	annars	

staðar	frá.	Það	er	viss	valdefling	í	því	að	finna	að	þú	skiptir	máli	og	að	það	sé	hlustað	á	

þig.	Einn	félagsráðgjafinn	lýsir	þessu	á	þennan	hátt:	

Mjög	valdeflandi	og	 í	svona	litlum	smáatriðum.	Og	það	er	alltaf	sko	alltaf	verið	að	
sko,	einmitt	eins	og	ég	segi,	að	mæta	þeim	bara	þar	sem	þær	eru	og	reyna	að	huga	
að	einhverju	og	líka	að	vera	í	þessu	samtali	við	þau	að	það	sé	einhver	sem	vill	huga	
að	þeim	og	þú	 veist.	 Ég	meina	eins	og	þegar	 ég	 var	 að	 vinna	þarna	og	það	að	 fá	
faðmlag,	þú	veist,	þær	þurftu	bara	á	því	að	halda	og	maður	gaf	þeim	það.	Þú	veist	
maður	var	að	sýna	þeim	bara	empathy	og	þú	veist	og	þær	bara	þú	veist	voru	búnar	
að	vera	úti	allan	daginn	og	hérna	upplifðu	bara	mikla	 fordóma	og	hérna	neikvætt	
viðmót	og	þeim	fannst	það	bara	voða	gott.	

Þegar	 að	 annar	 viðmælandi	 var	 spurður	 hvort	 að	 hann	 teldi	 skaðaminnkun	 vera	

valdeflandi	sagði	hann:	

Já	algjörlega	ef	hún	er	 rétt	notuð...já	náttúrulega	bara	að	 fá	notandann	með	sér	 í	
lið,	og	sjá	soldið	hvað	þau	vilja	sjálf	og	þannig	og	hérna,	og	hérna	já	einmitt.	Hérna	
já	já	já	já	já	eða	þú	veist	skaðaminnkun	er	bara	til	þess	að	fólk	geti	 lifað	sæmilegu	
lífi	 og	 þú	 veist	 ekki	misst	 tökin	 í	 einhverri	 neyslu	 eða	 einhverju	 sko	 og	 hérna	 og	
auðvitað	er	það	valdeflandi	þegar	að	meiri	svona	jafnvægi	kemst	á	neysluna	sko.	

Félagsráðgjafarnir	 töldu	 því	 allir	 að	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 væri	

valdeflandi,	en	það	var	misjafnt	á	hvaða	hátt	þeim	þótti	hún	vera	valdeflandi.	

6.5 Samantekt	

Margt	 var	 sameiginlegt	 í	 svörum	þátttakenda	 rannsóknarinnar	og	kom	það	 fljótt	 í	 ljós	

við	 þemagreiningu	 og	 kóðun	 hvaða	 þættir	 það	 voru	 sem	 félagsráðgjafarnir	 voru	

sammála	um	og	sögðu	frá	á	svipaðan	hátt.	Þegar	bakgrunnur	kvennanna	var	kannaður	

kom	 í	 ljós	 að	 það	 voru	 margir	 sameiginlegir	 þættir	 í	 bakgrunni	 kvennanna.	

Félagsráðgjafarnir	 töldu	 að	 þær	 hefðu	 flestar	 átt	 erfiða	 æsku,	 þar	 sem	 að	 þær	 voru	

ýmist	 vanræktar	 eða	 beittar	 ofbeldi.	 Margar	 hverjar	 voru	 ungar	 komnar	 inn	 í	
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barnaverndarkerfið.	Einnig	töldu	þeir	að	þær	hafi	flestar	lent	í	áföllum	í	lífinu	og	eigi	við	

geðræna	erfiðleika	 að	 stríða.	Viðmælendurnir	 voru	 sammála	um	að	það	 skorti	 úrræði	

fyrir	konur	sem	eru	með	tvígreiningu	og	að	Konukot	sé	kannski	ekki	 sá	staður	sem	að	

henti	 þeim	 best.	 Viðmælendurnir	 töluðu	 um	 að	 það	 þurfi	 að	 koma	 á	 sambærilegu	

úrræði	fyrir	tvígreindar	konur	og	er	til	fyrir	tvígreinda	karla.	Allir	félagsráðgjafarnir	sögðu	

að	þeir	 væru	hlynntir	hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	og	voru	almennt	ánægðir	með	

neyslurýmið	sem	er	í	notkun	í	Konukoti.	
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7 Umræður	
Niðurstöður	 rannsakanda	 eftir	 að	hafa	 unnið	 úr	 gögnum	 rannsóknarinnar	 svöruðu	 vel		

rannsóknarspurningunum	sem	 lagt	var	upp	með	 í	upphafi.	 Leitast	var	við	að	 svara	því	

hvaða	 konur	 nýta	 sér	 úrræðið	 Konukot	 og	 hver	 bakgrunnur	 þeirra	 er,	 hvort	 úrræðið	

nýtist	 konum	 vel	 sem	 eru	 með	 tvígreiningar	 og	 hvert	 viðhorf	 félagsráðgjafa	 sé	 til	

úrræðisins	Konukots.		

Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	að	konurnar	sem	nýta	sér	skaðaminnkandi	

úrræðið	 Konukot	 eru	 heimilislausar	 konur	 sem	 hafa	 átt	 erfiða	 æsku,	 hafa	 orðið	 fyrir	

áföllum	 í	 lífinu	 og	margar	 þeirra	 eiga	 einnig	 við	 geðræn	 vandamál	 að	 stríða.	 Bakland	

þeirra	 er	 lélegt	 og	 flestar	 þeirra	 eru	 í	 neyslu	 áfengis	 og/eða	 vímuefna.	 Viðhorf	

félagsráðgjafanna	voru	 jákvæð	varðandi	úrræðið	og	hugmyndafræðina	 sem	notuð	er	 í	

Konukoti.	Þeim	þótti	einnig	gott	að	þar	sé	komið	neyslurými,	þar	sem	þær	konur	sem	

óska	eftir	því	geta	sprautað	sig	í	æð	undir	eftirliti	starfsmanns.	

Í	 kaflanum	 verður	 fjallað	 um	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 samræmi	 við	 þemum	

sem	 rædd	 voru	 í	 niðurstöðukaflanum.	Meginþemun	 sem	 unnið	 var	 með	 voru	 fjögur:	

bakgrunnur	 skjólstæðinga	 Konukots,	 bakland,	 neysla	 og	 viðhorf	 félagsráðgjafa	 til	

úrræðisins.	 Undirþemu	 undir	 þemað	 bakgrunnur	 skjólstæðinga	 Konukots	 voru	 þrjú;	

æska,	áföll	og	geðræn	vandamál	og	undirþemu	viðhorfs	félagsráðgjafanna	til	úrræðisins	

voru	 skaðaminnkun	 og	 neyslurými	 og	 valdefling.	 Í	 kaflanum	 verður	 fjallað	 um	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 samræmi	 við	 þemum	 sem	 rædd	 voru	 í	

niðurstöðukaflanum.		

Af	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 að	 dæma	 höfðu	 viðmælendurnir	 þá	 reynslu	 að	

konurnar	sem	nota	úrræðið	Konukot	hefðu	flestar	átt	erfiða	æsku	þar	sem	að	þær	hefðu	

lent	í	ofbeldi,	vanrækslu	eða	hvoru	tveggja.	Margar	hverjar	koma	af	heimilum	þar	sem	

annað	hvort	eða	báðir	foreldrarnir	voru	í	neyslu.	Einnig	kom	fram	að	sumar	höfðu	lent	í	

einelti	 á	 skólagöngu	 sinni.	 Rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 meðal	 heimilislausra	

kvenna	hafa	sýnt	fram	á	að	ofbeldi	í	æsku,	kynferðislegt,	líkamlegt	og	andlegt	ofbeldi	er	

algengt	 á	 meðal	 þessa	 hóps.	 Í	 rannsókn	 Green	 o.fl.	 kom	 fram	 að	 78%	 heimilislausra	
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kvenna	úr	428	manna	úrtaki	höfðu	upplifað	einhvers	konar	ofbeldi	í	æsku	(Green,	o.fl.,	

2012).	

Fleiri	rannsóknir	hafa	stutt	þetta	en	gerð	var	rannsókn	í	Bandaríkjunum	á	ofbeldi	og	

vanrækslu	í	æsku	á	meðal	kvenna	sem	voru	í	vímuefnameðferð	og	leiddi	sú	rannsókn	í	

ljós	að	62-81%	þeirra	kvenna	sem	voru	í	vímuefnameðferð	í	Bandaríkjunum	höfðu	orðið	

fyrir	vanrækslu	eða	ofbeldi	í	æsku	(Min,	Tracy	og	Park,	2014).		

Félagsrágjafarnir	 greindu	 allir	 frá	 því	 að	 konurnar	 sem	 þeir	 hafa	 verið	 að	 sinna	 í	

tengslum	við	Konukot	eigi	það	allar	sameiginlegt	að	hafa	 lent	 í	áföllum	í	 lífinu.	Eins	og	

áður	 hefur	 komið	 fram	 eiga	 þær	margar	 áfallasögu	 sem	nær	 langt	 aftur	 í	æsku.	 Allar	

konurnar	sem	koma	í	Konukot	eru	heimilislausar	konur.	Sterk	tengsl	eru	á	milli	þess	að	

lenda	í	kynferðisofbeldi	og	neyslu	á	áfengi	og	vímuefnum.	Resnick	o.fl.	gerðu	rannsókn	

sem	 kannaði	 tengslin	 á	 milli	 þess	 að	 misnota	 áfengi	 og	 vímuefni	 og	 að	 hafa	 lent	 í	

kynferðisofbeldi	á	unglings-	eða	 fullorðinsárum	og	 leiddi	 sú	 rannsókn	 í	 ljós	að	það	var	

sterk	tenging	þar	á	milli	(Resnick,	o.fl.,	2013).		

Rannsókn	 Birtu	 Aradóttur	 styður	 þessar	 niðurstöður	 en	 samkvæmt	 niðurstöðum	

rannsóknar	 hennar	 hafa	 flestar	 íslenskar	 konur	 sem	 misnota	 áfengi	 og/eða	 vímuefni	

orðið	 fyrir	 andlegu	 eða	 líkamlegu	 ofbeldi	 á	 lífsleiðinni	 og	 75%	 þeirra	 hafa	 orðið	 fyrir	

kynferðisofbeldi	(Helgi	Gunnlaugsson,	2013).		

Félagsráðgjafarnir	töluðu	einnig	um	að	þessi	hópur	sé	stöðugt	að	lenda	í	áföllum	og	

heimilislausar	 konur	 eru	 að	 mati	 þeirra	 einn	 viðkvæmasti	 hópurinn	 í	 samfélaginu	 og	

auðvelt	er	að	misnota	þær	vegna	stöðu	þeirra	í	samfélaginu.		

Algengt	 var	 samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 að	 þessar	 konur	 verði	 fyrir	

ofbeldi	og	aðkasti	í	sínu	daglega	lífi.	Félagsráðgjafar	kvennanna	töldu	mikilvægt	að	þær	

hefðu	aðgang	að	skaðaminnkandi	úrræði	eins	og	Konukoti,	þar	sem	að	þær	geta	fengið	

frið,	 verið	 öruggar	 og	 þar	 er	 þeim	mætt	 á	 jafningjagrundvelli.	 Konurnar	 sem	nýta	 sér	

úrræðið	 Konukot	 eru	 mjög	 ánægðar	 með	 þá	 þjónustu	 og	 viðmót	 sem	 þar	 er	 veitt.	

Samkvæmt	 erlendri	 rannsókn	 sem	 Lee	 og	 Petersen	 (2009)	 framkvæmdu	 á	 svipuðu	

úrræði	og	Konukoti	var	niðurstaðan	sambærileg	við	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	að	

notendum	þjónustunnar	 leið	mjög	vel	þar	og	 lýstu	úrræðinu	sem	öruggum	stað	og	að	

þar	mættu	þeir	ekki	fordómum.		
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Niðurstöður	Lee	og	Zerai	(2010)	voru	sambærilegar	áðurnefndri	rannsókn.	Markmið	

rannsóknarinnar	var	að	komast	að	því	hvaða	þættir	skjólstæðingar	og	starfsmenn	álitu	

að	 hafi	 áhrif	 á	 að	 úrræðið	 sé	 vel	 heppnað	 og	 hugmyndafræði	 skaðaminnkunar	 sem	

starfað	 var	 eftir	 eins	 og	 í	 Konukoti	 beri	 árangur.	 Bæði	 notendum	og	 starfsfólki	 fannst	

mikilvægt	 að	 samskipti	 notenda	 og	 starfsfólks	 væru	 jákvæð	 og	 á	 jafningjagrundvelli.	

Notendum	úrræðisins	 fannst	 gott	 og	mikilvægt	 að	 þeir	 fundu	 fyrir	 því	 að	 þeir	mættu	

ekki	 fordómum	 vegna	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnaneyslu	 sinnar.	 Jafnfram	 kom	 fram	 að	

jákvæðar	breytingar	 í	 lífi	notenda	sem	áttu	sér	 stað	vegna	þjónustu	úrræðisins	 sýndi	 í	

rauninni	 fram	á	gagnlegt	gildi	skaðaminnkandi	hugmyndafræðinnar	 í	úrræðum	eins	og	

þessum	(Lee	og	Zerai,	2010).		

Samkvæmt	Þóreyju	 Einarsdóttur,	 sem	hefur	 starfað	 sem	umsjónarkona	 í	 Konukoti	

frá	því	að	úrræðið	hóf	starfsemi	sína	árið	2004,	er	áhersla	lögð	á	að	þar	sé	þægilegt	og	

heimilislegt	andrúmsloft	og	að	skjólstæðingar	þeirra	viti	að	þær	séu	velkomnar	 í	húsið	

og	að	það	verði	tekið	vel	á	móti	þeim.	Þórey	nefndi	einnig	að	í	Konukoti	sé	mikil	áhersla	

lögð	 á	 að	 nýta	 notendasamráð	 og	 þar	 sé	 konunum	 mætt	 þar	 sem	 þær	 eru	 staddar	

hverju	 sinni	 í	 lífi	 sínu	 (Þórey	 Einarsdóttir,	 2017).	 Niðurstöður	 áðurnefndra	 erlendra	

rannsókna	og	þessarar	rannsóknar	eiga	það	sameiginlegt	að	mikilvægustu	þættirnir	að	

mati	notenda	úrræðisins	voru	öryggi,	fordómaleysi	og	gott	viðmót	starfsmanna	í	þeirra	

garð	eins	og	áður	hefur	komið	fram.		

Samkvæmt	 niðurstöðum	 þessarar	 rannsóknar	 eiga	 flestar	 konur	 sem	 nýta	 sér	

úrræðið	 við	 geðræn	 vandamál	 að	 stríða,	 ásamt	 því	 að	 glíma	 við	 áfengis-	 og/eða	

vímuefnavanda.	Félagsráðgjafarnir	voru	sammála	um	að	Konukot	væri	góður	staður	fyrir	

konurnar	til	að	dvelja	á	 í	 stuttan	tíma	en	það	væri	skortur	á	 langtíma	búsetuúrræðum	

fyrir	þennan	hóp	og	þá	sérstaklega	fyrir	konur	sem	eru	með	tvígreiningu.		

Í	Reykjavík	eru	tvö	langtímabúsetuúrræði	sem	eru	sniðin	að	þörfum	karla	sem	eiga	

við	geðrænan	vanda	að	stríða,	ásamt	því	að	eiga	við	áfengis-	og/eða	eða	vímuefnavanda	

að	 stríða,	 en	 ekkert	 slíkt	 úrræði	 er	 til	 fyrir	 konur	 hér	 á	 landi	 (Elín	 Sigríður	

Gunnsteinsdóttir,	2017).		

Félagsráðgjafarnir	 sem	 rætt	 var	 við	 voru,	 eins	 og	 áður	 sagði,	 allir	 sammála	 því	 að	

það	 væri	 mikið	 úrræðaleysi	 fyrir	 konur	 í	 þessari	 stöðu	 og	 að	 þær	 virtust	 fá	 lakari	

þjónustu	í	heilbrigðiskerfinu	en	heimilislausir	karlar.		
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Rannsóknir	 sem	 hafa	 verið	 gerðar	 erlendis	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 þeir	 sem	misnota	

áfengi	og/eða	vímuefni	telja	sig	oft	hljóta	verri	heilbrigðisþjónustu	en	aðrir.	Algengt	er	

að	þessi	þjóðfélagshópur	finni	fyrir	fordómum	í	þeirra	garð	frá	heilbrigðisstarfsfólki	sem	

hugsanlega	 útskýrir	 að	 hluta	 til	 hvers	 vegna	 ekki	 er	 meira	 gert	 fyrir	 þennan	 hóp	 í	

heilbrigðiskerfinu.	

Í	 þessari	 rannsókn	 kom	 fram	 að	margar	 konur	 sem	 eru	 heimilislausar	 og	 í	 mikilli	

neyslu	 áfengis	 og/eða	 vímuefna	 hafa	 misst	 tengsl	 við	 nánustu	 aðstandendur	 og	 vini.	

Bakland	þeirra	er	því	yfirleitt	frekar	veikt.	Konurnar	þurfa	því	að	treysta	á	eigin	getu	til	

að	 sinna	 grunnþörfum	 sínum.	 Samkvæmt	 kenningu	 Maslow	 um	 þarfapíramídann	 er	

nauðsynlegt	að	sinna	þessum	grunnþörfum	til	að		einstaklingar	nái	að	þroskast,	dafna	og	

fullnýta	möguleika	 sína	 í	 lífinu	 (Bassett,	2016).	Grunnþarfirnar	 samkvæmt	Maslow	eru	

meðal	annars	næring,	húsaskjól	og	 svefn.	 Jafnframt	er	mikilvægt	 samkvæmt	kenningu	

Maslow	að	einstaklingar	finni	fyrir	öryggi	og	ástúð	og	að	félagslegum	þörfum	þeirra	sé	

mætt	(Zalenski	og	Raspa,	2006)	

Í	Konukoti	hafa	konur	möguleika	á	uppfylla	grunnþarfir	sínar	en	þær	nýta	úrræðið	

meðal	 annars	 til	 þess	 að	 fá	 mat	 og	 hvíld.	 Félagsráðgjafarnir	 voru	 sammála	 um	 að	

Konukot	væri	visst	öryggi	fyrir	þessar	konur.	Konurnar	vita	að	úrræðið	er	opið	fyrir	þær	

og	er	ætlað	þeim	og	þær	geta	reitt	sig	á	að	þar	er	að	finna	öruggt	skjól	og	hlýtt	viðmót	

starfsfólks.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gáfu	til	kynna	að	allir	 félagsráðgjafarnir	sem	rætt	var	

við	voru	 jákvæðir	gagnvart	úrræðinu	og	þeirri	hugmyndafræði	 sem	þar	 ríkir.	Þeir	voru	

almennt	ánægðir	með	neyslurýmið	sem	er	í	notkun	og	töldu	það	vera	öruggari	leið	fyrir	

konurnar	 til	 að	 neyta	 vímuefna	 heldur	 en	 annars	 staðar.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	

hugmyndafræði	skaðaminnkunar	en	hún	viðurkennir	að	það	verða	alltaf	til	einstaklingar	

sem	 munu	 misnota	 vímuefni.	 Í	 skaðaminnkandi	 úrræðum	 er	 leitast	 við	 að	 minnka	

hættuna	sem	vímuefnaneysla	hefur	í	för	með	sér	og	auka	lífsgæði	og	heilsu	þeirra	sem	

neyta	vímuefna	(Marlatt,	1998).	

Félagsráðgjafarnir	 voru	 spurðir	 að	 því	 hvort	 þeim	 þætti	 hugmyndafræði	

skaðaminnkunar	sem	unnið	er	eftir	í	Konukoti	vera	valdeflandi.	Tveir	félagsráðgjafanna	

töldu	hiklaust	að	skaðaminnkunarúrræðið	væri	valdeflandi.	Hinir	þurftu	aðeins	að	velta	

spurningunni	 fyrir	 sér	 en	 komust	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 þeim	 þyki	 hugmyndafræðin	
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valdeflandi.	Mismunandi	var	á	hvaða	hátt	viðmælendum	fannst	hugmyndafræðin	vera	

valdeflandi.	Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	hún	væri	valdeflandi	á	þann	hátt	

að	notendur	fá	að	bera	ábyrgð	á	og	stjórna	sinni	vímuefnaneyslu	sjálfir.	

Konukot	er	einnig	valdeflandi	úrræði	á	þann	hátt	að	leitast	er	við	að	vera	í	samráði	

við	notendur	og	þeir	geta	þannig	haft	áhrif	á	hvernig	úrræðið	er	uppbyggt	og	hvernig	

starfseminni	er	háttað.	

Paulo	 Freire	 benti	 á	 að	 nauðsynlegt	 væri	 fyrir	 fagfólk	 að	 mæta	 skjólstæðingum	

sínum	á	þeim	stað	sem	þeir	eru	hverju	sinni	og	finna	út	hverjar	þeirra	óskir	og	þarfir	eru.	

Hann	taldi	þetta	vera	einu	leiðina	fyrir	fagfólk	til	að	skilja	hvað	það	þyrfti	að	gera	til	að	

aðstoða	 skjólstæðinga	 til	 að	 finna	 lausnir	 á	 vandamálum	 sínum	 (Turner	 og	 Maschi,	

2015).	

Valdeflingarhugtakið	er	mikilvægt	innan	félagsráðgjafar	og	snýst	um	að	færa	vald	frá	

þeim	sem	hafa	það	til	þeirra	sem	hafa	það	ekki.	Þegar	einstaklingar	finna	að	þeir	hafa	

vald	yfir	aðstæðum	sínum	styrkjast	þeir.	Þetta	vald	getur	til	dæmis	falist	í	ákvörðunum	

sem	 fólki	 er	 treyst	 til	 að	 taka	varðandi	eigið	 líf.	Valdefling	er	 tilfinning	 sem	stuðlar	að	

bættu	 sjálfsmati	 og	 hefur	 á	 þann	 hátt	 áhrif	 á	 félagslega	 stöðu	 einstaklinga	 (Elín	 Ebba	

Ásmundsdóttir,	2007).		
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8 Lokaorð	
Höfundi	 þótti	 áhugavert	 að	 skoða	 þetta	 viðfangsefni	 vegna	 þess	 að	 það	 hefur	 ekki	

sérstaklega	 verið	 kannað	 hingað	 til	 hver	 bakgrunnur	 kvennanna	 er	 sem	 nýta	 sér	

Konukot.	Rannsakanda	þykir	einnig	áhugavert	 að	 skoða	úrræðið	og	hugmyndafræðina	

sem	 þar	 ríkir	 út	 frá	 sjónarhorni	 félagsráðgjafa	 og	 finnst	 fróðlegt	 vita	 hvort	

félagsráðgjafar	 telji	 úrræðið	henta	þeim	konum	sem	eru	með	 tvígreiningar,	 það	er	 að	

segja	með	alvarlegan	geðsjúkdóm,	eins	og	geðklofa	eða	geðhvarfasýki	ásamt	því	að	eiga	

við	 áfengis-	 og/eða	 vímuefnavanda	 að	 etja.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 bætist	 í	

hóp	þeirra	 rannsókna	 sem	gerðar	hafa	 verið	 á	heimilislausum	einstaklingum	á	 Íslandi.	

Þær	byggjast	 á	 viðtölum	við	 fjóra	 félagsráðgjafa	 sem	 starfa	með	 konum	 sem	nýta	 sér	

eða	hafa	nýtt	sér	skaðaminnkandi	úrræðið	Konukot.	Vegna	þess	hve	lítil	rannsóknin	var	

getur	hún	aðeins	gefið	vísbendingar	um	viðhorf	og	upplifun	félagsráðgjafa	til	úrræðisins	

og	hvaða	konur	það	eru	sem	nýta	sér	það.	Rannsakandi	telur	að	helstu	niðurstöðurnar	

sýni	fram	á	að	flestar	konur	sem	nota	úrræðið	Konukot	eiga	við	fjölþættan	og	alvarlegan	

vanda	að	stríða	sem	á	oft	rætur	sínar	að	rekja	langt	aftur	í	æsku.	Margar	kvennanna	eru	

með	lélegt	bakland	og	hafa	jafnvel	sjálfar	verið	í	barnaverndarkerfinu	þegar	að	þær	voru	

börn.	

Mikilvægt	 er	 að	 það	 séu	 til	 viðeigandi	 úrræði	 í	 samfélaginu	 fyrir	 þessar	 konur	 en	

viðmælendur	rannsóknarinnar	voru	sammála	um	að	þó	að	starfið	í	Konukoti	sé	vissulega	

mikilvægt	og	gott	og	 í	 því	 felist	ómetanleg	hjálp	 fyrir	heimilislausar	 konur	þá	er	mikill	

skortur	 á	 úrræðum	 fyrir	 konur	 sem	 eru	 með	 tvíþættan	 vanda,	 þ.e	 alvarlegan	

geðsjúkdóm	og	áfengis-	og/eða	vímuefnavanda.	Það	er	von	höfundar	að	þessi	rannsókn	

verði	 til	 þess	 að	 aðstæður	 og	 hagir	 heimilislausra	 kvenna	 á	 Íslandi	 verði	 rannsakaðir	

frekar	og	að	allt	 fagfólk	sem	starfar	með	þennan	hóp	geti	nýtt	sér	upplýsingarnar	sem	

fram	koma	í	rannsókninni	í	starfi	sínu.	Einnig	vonar	höfundur	að	rannsóknin	muni	stuðla	

að	minni	fordómum	í	garð	þessa	hóps,	auk	þess	að	stuðla	að	umræðu	í	samfélaginu	um	

konur	sem	eru	heimilislausar	og	hverjar	ástæðurnar	geta	verið	að	þær	séu	á	þeim	stað	í	

lífi	sínu	sem	þær	eru	á.		
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Viðaukar	

Viðauki	A	Samþykkiseyðublað	

	

Upplýst	 samþykki	 fyrir	 þátttöku	 í	 rannsókn	 meistaranema	 í	 félagsráðgjöf	 við	 Háskóla	

Íslands:		

Konukot	næturathvarf	fyrir	heimilislausar	konur		

Hugmyndafræði,	þörf	og	saga	

	

Kæri	þátttakandi	

	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	og	leitast	við	að	skilja	upplifun	félagsráðgjafa	sem	eru	

með	skjólstæðinga	sem	eru	eða	hafa	verið	gestir	 í	Konukoti.	Einnig	verður	saga	úrræðisins	

skráð,	 en	 meðal	 annarra	 verður	 tekið	 viðtal	 við	 starfsmann	 Konukots	 sem	 hefur	 verið	

starfandi	þar	frá	upphafi.	

Rannsóknaraðili	er	Lovísa	María	Emilsdóttir,	meistaranemi	í	félagsráðgjöf	við	Háskóla	Íslands,	

netfang	 lme4@hi.is.	 Leiðbeinandi	 rannsóknarinnar	 er	 Dr.	 Jóna	 Margrét	 Ólafsdóttir	 hjá	

Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands.	

Í	 rannsókn	 þessari	 mun	 rannsakandi	 taka	 viðtal	 við	 4	 félagsráðgjafa	 sem	 eru	 með	

skjólstæðinga	 sem	 nýta	 sér	 úrræðið	 Konukot.	 Einungis	 er	 tekið	 eitt	 viðtal	 við	 hvern	

þátttakanda	og	er	gert	ráð	fyrir	því	að	hvert	viðtal	taki	35-45	mín.	Öll	viðtölin	munu	fara	fram	

í	október	2017.	

Þátttakendum	er	 frjálst	 að	hafna	eða	hætta	þátttöku	hvenær	 sem	er	án	útskýringa.	Einnig	

hafa	þátttakendur	fullan	rétt	á	að	neita	að	svara	einstökum	spurningum.	Fullum	trúnaði	er	

heitið	og	munu	öll	gögn	verða	dulkóðuð.	

Viðtölin	verða	tekin	upp	og	afrituð	frá	orði	til	orðs.	Í	kjölfarið	verða	þau	svo	innihaldsgreind	

með	aðferðum	eigindlegrar	aðferðarfræði.	Nöfn	þátttakenda	og	aðrar	persónugreinanlegar	

upplýsingar	 munu	 ekki	 koma	 fram,	 hvorki	 í	 skjölum	 sem	 innihalda	 afritun	 viðtala	 né	 í	

rannsóknarniðurstöðum.	Öllum	gögnum	verður	svo	eytt	að	lokinni	úrvinnslu.	
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Rannsóknin	hefur	verið	tilkynnt	til	Persónuverndar	skv.	lögum	um	persónuvernd	og	meðferð	

persónuupplýsinga	nr.	77/2000.	

	

Mér	hefur	verið	tilkynnt	eðli	og	umfang	þessarar	rannsóknar	og	er	samþykk(ur)	þátttöku.	

	

Undirskrift	þátttakanda				__________________________________	

	

Undirskrift	Rannsakanda		__________________________________	
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Viðauki	B	Kynningarbréf	til	þátttakenda	

	

Kynningarbréf:	Konukot	næturathvarf	fyrir	heimilislausar	konur	

Hugmyndafræði,	þörf	og	saga	

	

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 skoða	 og	 reyna	 að	 skilja	 upplifun	 félagsráðgjafa	 sem	 eru	

með	skjólstæðinga	sem	eru	eða	hafa	verið	gestir	 í	Konukoti.	Einnig	verður	saga	úrræðisins	

skráð,	 en	 tekið	 verður	 viðtal	 við	 starfsmann	 Konukots	 sem	 hefur	 verið	 starfandi	 þar	 frá	

upphafi.	Tekin	verða	viðtöl	við	fjóra	félagsráðgjafa	sem	eru	með	skjólstæðinga	sem	nýta	sér	

úrræðið.	

Öllum	gögnum	sem	verður	safnað	fyrir	rannsóknina	verður	eytt	að	lokinni	úrvinnslu,	þ.e.	eigi	

síðar	en	í	lok	desember	2017.		

Rannsóknarspurningar	eru:		

Aðalrannsóknarspurning	 er:	 Hvaða	 konur	 eru	 að	 nýta	 sér	 úrræðið	 og	 hver	 er	 bakgrunnur	

þeirra?	 Undirrannsóknarspurningar	 eru	 tvær,	 annars	 vegar:	 Er	 úrræðið	 að	 nýtast	 þeim	

konum	vel	sem	eru	með	tvígreiningar?	Hver	hefur	þróunin	verið	í	Konukoti	síðan	úrræðið	hóf	

starfsemi	sína,	árið	2004?	

Viðmælendur	eru	 fyrirfram	ákveðnir	og	valdir	 af	 rannsakanda.	Tekið	verður	upp	eigindlegt	

viðtal	við	4	félagsráðgjafa	sem	eru	með	skjólstæðinga	sem	eru	að	nýta	úrræðið	eða	hafa	nýtt	

sér	 það	 á	 einhverjum	 tímapunkti.	 Gögnin	 verða	 kóðuð	 og	 þemagreind	 samkvæmt	

fyrirbæranálgun.	Skilyrðin	sem	þátttakendur	þurfa	að	uppfylla	eru	að	vera	með	skjólstæðing	

sem	er	að	nýta	eða	hefur	nýtt	sér	úrræði	Konukots.	

Rannsóknaraðili	er	 Lovísa	María	Emilsdóttir,	meistaranemi	við	Félagsráðgjafardeild	Háskóla	

Íslands.	Netfang:	 lme4@hi.is.	Leiðbeinandi	rannsóknarinnar	er	Dr.	 Jóna	Margrét	Ólafsdóttir	

hjá	Félagsráðgjafardeild	Háskóla	Íslands,	netfang	jona@hi.is	.	

	

Með	vinsemd	og	virðingu,	

Lovísa	María	Emilsdóttir,	meistaranemi	
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	Viðauki	C	Spurningalisti	rannsóknarinnar	

	

Spurningalisti	rannsóknarinnar	

1. Getur	þú	sagt	mér	frá	upplifun	þinni	af	Konukoti?	

2. Getur	þú	sagt	mér	frá	upplifun	þinni	af	því	að	vinna	með	skjólstæðingum	sem	nýta	sér	

eða	hafa	nýtt	sér	úrræðið?	

3. Hvernig	eru	þær	að	nýta	sér	úrræðið?	

4. Hvaða	konur	eru	að	nýta	sér	úrræðið	og	hver	er	bakgrunnur	þeirra?	

5. Hver	er	félagsleg	staða	kvennanna	sem	eru	að	nýta	sér	úrræðið?	

6. Eru	skjólstæðingar	sem	þú	þekkir	til	sem	hafa	nýtt	sér	úrræðið	almennt	ánægðar	með	

það?	

7. Hvað	finnst	þér	um	hugmyndafræði	skaðaminnkunar	og	neyslurýmið	sem	er	í	notkun	

hjá	konukoti?	

8. Finnst	þér	skaðaminnkun	vera	valdeflandi	hugmyndafræði?	

9. Er	einhver	hópur	skjólstæðinga	þinna	sem	þetta	úrræði	er	að	nýtast	betur	en	öðrum?	

10. Finnst	þér	að	úrræðið	sé	að	nýtast	vel	fyrir	konur	sem	eru	með	tvígreiningar?	

11. Er	einhver	hópur	sem	þetta	hentar	betur	en	þær	sem	eru	með	tvígreiningar	?	

12. Er	eitthvað	sem	þér	finnst	að	betur	mætti	fara	í	þessu	úrræði	fyrir	konur?	

13. Finnst	þér	fagstéttir	vinna	vel	saman	sem	standa	að	skjólstæðingum	Konukots?	Ef	já,	

þá	hvernig?	Ef	nei,	hvað	mætti	bæta?	

14. Finnst	þér	vanta	að	það	sé	meira	samtal	og	samvinnu	við	notendur	konukots?	Ef	já,	þá	

hvernig?	

15. Er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við	sem	ég	hef	ekki	komið	inn	á?	

	

	


