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Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð verður fjallað um fullorðin börn vímuefnasjúkra hvað 

varðar foreldrafærni og parasambönd. Óviðunandi heimilisaðstæður og óstöðugleiki 

vegna vímuefnaneyslu foreldra getur leitt til þess að börnum gangi ekki vel í námi, upplifi 

vanmátt og uppgjöf í þessum aðstæðum og lendi í áhættuhegðun  á unglingsárum. Ótrygg 

tengslamygndun foreldra og barna leiðir til þess að tengsl og samskipti við aðra verða líka 

ótrygg. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig uppkomnum börnum vímuefnasjúkra 

vegnar í lífinu og hvernig þeim gengur að sinna foreldrahlutverki. Skoðaðir eru jákvæðir 

og neikvæðir þættir sem uppkomin börn vímuefnasjúkra kunna að búa yfir. Kenningar og 

rannsóknir á sviðinu styðja að uppkomin börn vímuefnasjúkra geta orðið fyrir skaðandi 

áhrifum í uppvexti sínum. Þeim reynist oft vera áskorun að ala upp eigin börn á farsælan 

hátt, vegna þeirra áhrifa sem þau urðu fyrir í sínum eigin uppvexti. Það er þó ekki algilt að 

öll börn verði fyrir langvarandi skaða viða að alast upp við vímuefnaneyslu foreldra. Fram 

kemur að þeir sem bjuggu yfir seiglu og höfðu fengið stuðning annars staðar en frá 

foreldrum á uppvaxtarárum vegnaði yfirleitt ágætlega vel í skóla og gátu á fullorðinsárum 

vel unnið sig í gegnum erfiðleika. Þessum einstaklingum vegnaði betur í parasambandi og 

höfðu þeir einnig ágæta foreldrafærni. Helstu niðurstöður eru að þeir einstaklingar sem 

upplifa áhrif vímuefnanotkunar á heimili sínu, sérstaklega í formi bágrar tengslamyndunar 

við foreldra, vanrækslu og óstyðjandi uppeldisaðferða, verða fyrir mestum áhrifum og eru 

því verr staddir í foreldrafærni og gengur einnig illa að viðhalda heilbrigðu parasambandi.  
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Formáli  

Ritgerð þessi var unnin sem lokaverkefni til BA prófs í Félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Vægi ritgerðarinnar eru 12 ELTS einingar af 180 sem telst fullt nám. Ritgerðin var 

unnin á vorönn 2018 undir leiðsögn Jónu Margrétar Ólafsdóttur aðjúnkt í Háskóla Íslands 

og þakka ég henni ábendingar og veittan stuðning á meðan á skrifum stóð.  Eiginmaður 

minn Dennis Gamblen fær þakkir fyrir stuðning og dætur mínar Mía og Eva hrós fyrir 

þolinmæði á meðan skrifum stóð.  Þá fá systur mínar Bryndís og Valgerður og mágur minn 

Steinþór Sigurðsson þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar.  

 

Reykjavík 9. maí 2018. 

Kristín Sigurjónsdóttir 
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1 Inngangur  

Í þessari heimildarritgerð verður skoðað hversu mikil áhrif það getur haft á líf barna að 

alast upp  við aðstæður þar sem vímuefni eru misnotuð af foreldrum eða 

umönnunaraðilum. Afleiðingar vímuefnanotkunar foreldra fyrir börn í uppvexti og 

unglingsárum eru skoðuð í þessu samhengi, með áherslu á áhættuþætti og verndandi 

þætti í lífi þeirra. Þá er skoðað hvaða áhrif vímuefnaneysla foreldra getur haft á sjálfsmynd 

og velgengni barna sinna í skóla, líðan á unglingsárum sem og uppeldi og tengslamyndun 

við þeirra eigin börrn á fullorðinsárum. Efni ritgerðarinnar er byggt á erlendum og 

íslenskum rannsóknum, fræðibókum og skýrslum.  

Öll börn eiga rétt á að alast upp í aðstæðum sem styðja við eðlilegan þroska, heilbrigði og 

velgengni þeirra í lífinu (Alþingi, e.d.). Uppeldisaðstæður skipta miklu máli þar sem vissar 

aðstæður verða að vera fyrir hendi til að þessum markmiðum sé náð. Mikilvægt er að 

foreldrar séu til staðar fyrir börn sín og að tengslamyndun sé góð þeirra á milli (Santock, 

2016).  Leiðandi uppeldisaðferðir styðja við jákvæða sjálfsmynd barna og virðing og öryggi 

verður að vera meðal fjölskyldumeðlima (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2016).  

Fjallað verður mestmegnis um áfhrif misnotkunar áfengis á fjölskyldur, þar sem 

áfengi er algengasta vímuefnið á heimsvísu. Þó verður talað um önnur vímuefni því 

samhliða.  

Markmið ritgerðarinnar er að  leita svara við  eftirfarandi tveimur 

rannsóknarspurningum: 

― Hefur það áhrif á foreldrafærni að alast upp við áfengissýki í fjölskyldu?  

― Hvernig gengur fullorðnum börnum vímuefnasjúkra að viðhalda 

heilbrigðu parasambandi?“ 

Ritgerðin skiptist í átta kafla: 

Í fyrsta kafla er inngangur. 
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Í öðrum kafla eru settar fram skilgreiningar á helstu hugtökum sem notuð eru í 

ritgerðinni, svo sem vímuefni og vímuefnaneysla, þróun vímuefnasýki, fullorðnir sem alin 

voru upp af vímuefnasjúkum foreldrum og foreldrafærni. 

Í þriðja kafla er gert grein fyrir greiningarkerfunum DSM5 og ICD10, auk þess er 

farið yfir hvað einkennir vímuefnasjúkan einstakling. 

Í fjórða kafla er fjallað um kenningar sem tengjast efni ritgerðarinnar . 

Í fimmta kafla er fjölskyldan skilgreind. Gert er grein fyrir mismunandi 

uppeldisaðferðum og farið í mismunandi fjölskyldugerðir.  Þá er lögð áherlsa á áhættu og 

verndandi þætti í fjölskyldum. 

Í sjötta kafla er lögð áhersla á fullorðin börn vímuefnasjúkra.  

Í sjöunda kafla er fjallað um úrræði og forvarnir og hvernig þeir þættir tengjast 

félagsráðgjöf. 

Í áttunda kafla er rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í fyrsta kafla 

svarað og efni ritgerðar dregið saman. 

2 Skilgreiningar á hugtökum 

2.1 Vímuefni 

Neysla vímuefna hefur alltaf verið samfélagslegt vandamál. Í þúsundir ára hafa 

menn framleitt og neytt vímuefna (SÁÁ, e.d.). Þau hafa mismunandi virkni og eru talin til 

hugbreytandi efna (SÁÁ, e.d. 3). 

Áfengi er slakandi vímuefni sem hægir á starfsemi heila og taugakerfis (Embætti 

landlæknis, 2010). 

Áfengi er löglegt vímuefni (Kinney, 2006), þó svo að um neyslu áfengis gildi sérstök 

lög og framleiðslu og sölu þess sé stjórnað (SÁÁ, e.d.). Áfengi er algengasti vímugjafinn á 

heimsvísu og tekur það einungis mínútu að mælast í blóði eftir að það er drukkið. Í maga 

og smáþörmum er ensím sem byrjar á niðurbroti áfengisins áður en það fer útí 

blóðstrauminn.  Konur og þeir sem drekka mikið hafa minna af þessu ensími en aðrir, sem 

skýrir af hverju þessi hópur upplifir meiri áhrif eftir sambærilegan áfengisskammt (SÁÁ, 

e.d.). Áfengi, þó það sé vinsæll drykkur, er engu að síður flokkað sem eitur og ber með sér 
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vissar hættur (WHO, e.d.). Ofnotkun áfengis hefur áhrif á alla líkamsstarfsemi og 

viðkomandi  getur misst stjórn á neyslunni sem endar oftast í áfengissýki (Kinney, 2006), 

sjúkdómi sem hefur í för með sér fjölþætt líkamleg vandamál, svo sem vannæringu, 

rýrnun vöðva, bólgur í lifur og skemmdir á taugakerfi og heila (Doweiko, 2012). Þegar 

einstaklingur neytir vímuefna oft og mikið fer þol að myndast og einstaklingurinn verður 

líkamlega háður efninu (SÁÁ, e.d.).  Því auðveldara og fljótlegra sem það er að komast í 

vímu, því meiri líkur eru á að viðkomandi ánetjist. Þau vímuefni sem gefa góða vímu, en 

skamma, eða eru óþægileg þegar vímuna þrýtur eru líklegust til ánetjunar (Kinney, 2006). 

Talið er að um helming banaslysa í umferðinni og morða á Íslandi megi rekja til 

áfengisneyslu. Þar að auki eru um þriðjungur sjálfsvíga og drukknana af völdum 

áfengisneyslu (SÁÁ, e.d.). Hætturnar eru því margfaldar hjá einstaklingum sem neyta 

vímuefna í óhófi, enda stefna  þeir ekki einungis lífi sínu í hættu, heldur líka þeirra sem í 

kringum þá eru (Kinney, 2006). Í dag er vímuefnasýki algengasta 

geðheilbrigðisvandamálið sem samfélagið stendur frammi fyrir (SÁÁ, e.d. 3). 

2.2 Vímuefnasýki 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnunina (WHO) vísar misnotkun vímuefna til 

skaðandi neyslu, þar á meðal áfengis og ólöglegra lyfja sem getur leitt til vímuefnasýki 

(WHO, e.d.). Vímuefnasýki er algengur og langvarandi heilasjúkdómur sem einkennist af 

hegðun sem hefur félagslegar og heilsufarslegar afleiðingar i för með sér og þróast eftir 

mikla notkun (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010). Notkunin veldur óstjórnlegri löngun í 

efnið, erfiðleikum með að stjórna neyslunni og áframhaldandi notkun þrátt fyrir slæmar 

afleiðingar og vanrækslu á skyldum gagnvart fjölskyldu og vinnu (WHO, e.d.)  Það eru um 

22% líkur á að karlar og 10% líkur á að konur þrói með sér fíkn í vímuefni, en í 80% tilvika 

er áfengissýki ríkjandi í vímuefnavandanum ( SÁÁ, e.d.).  Nýjar rannsóknir sýna hinsvegar 

að  62% ungmenna, 19 ára og yngri sem koma á sjúkrahúsið Vog í vímuefnameðferð eru í 

daglegri neyslu á kannabis á móti 5% í daglegri neyslu áfengis (SÁÁ, e.d.2). 

 Samkvæmt fjölskyldu, ættleiðinga og tvíburarannsóknum er vímuefnasýki meðal 

þeirra geðheilbrigðisvandamála sem erfast helst. Vímuefnasýki er þó einnig undir áhrifum 

frá umhverfinu, þá aðallega að vera með efnin fyrir framan sig og vera því berskjaldaður 

fyrir þeim (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010). 
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Þegar rannsókn Þórarins Tyrfingssonar og fleiri (2010) á erfðaþætti vímuefnasýki 

var gefin út, þá höfðu 19 þúsund einstaklingar farið í vímuefnameðferð á sjúkrahúsinu 

Vogi frá því það var opnað árið 1977.  Þegar bornar eru saman líkur á að erfa vímuefnasýki 

frá foreldrum sínum kemur í ljós að erfðaþátturinn er meira ríkjandi frá móður til barns 

en frá föður til barns, sérstaklega frá móður til dóttur. Þó er ekki hægt að segja með fullri 

vissu hvort vegur þyngra, erfðir eða áhrif umhverfis (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010). 

Börn vímuefnasjúkra eru talin fjórum sinnum líklegri til að feta sömu braut og foreldrar 

þeirra (Kinney, J., 2006), en þegar báðir foreldrar eru vímuefnasjúkir þá tvöfaldast 

erfðaþættir og umhverfisáhrif og aukast þá líkurnar enn frekar (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 

2010), en talið er að um helmingslíkur séu á að barn verði einnig vímuefnasjúkt ef báðir 

foreldrar þeirra eru vímuefnasjúkir (Finan, Simpson, Schulz og McCauley Ohannessian, 

2018). Rannsóknir hafa sýnt að áfengissýki leggst í fjölskyldur.  Vissulega eru börn 

áfengissjúkra í veikari stöðu erfðafræðilega, en aðstæður, uppeldi, umhverfi, fyrirmyndir 

og viðhorf til vímuefnanotkunar skipta einnig máli þegar spáð er fyrir um hvort 

viðkomandi feti sömu braut og foreldri þeirra (Þórarinn Tyrfingsson og fleiri, 2010). 

Tvíbura- og stjúpbarnarannsóknir styðja þá tilgátu að erfðir hafi meira að gera 

með hvort viðkomandi þrói með sér fíkn í vímuefni en umhverfi þess og aðstæður.  

Blóðtengsl hafa sitt að segja (Kinney, 2006), en samkvæmt upplýsingum hjá SÁÁ nær 

vímuefnasýki í fjölskyldum til fimmmenninga (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010). 

2.3 Fullorðnir einstaklingar, sem alist hafa upp hjá vímuefnasjúkum 
foreldrum 

Fullorðin börn vímuefnasjúkra er hópur fullorðinna einstaklinga sem ólst upp hjá 

foreldrum, þar sem annað eða bæði glímdu við vímuefnasýki. Þau hafa flest  orðið fyrir 

einhverjum áhrifum af vímuefnanotkun foreldra sinna í uppeldinu og gegnum þá hegðun 

sem þau lifðu með á heimilinu. Líkur eru á að þessir þættir hafi af einhverju leiti haft 

neikvæð áhrif á líf þeirra og velgengni í lífinu (Santrok, 2016). 

2.4 Foreldrafærni 

Foreldrafærni vísar til getu foreldris til að annast og sinna barni sínu á styðjandi og 

heilbrigðan hátt sem stuðlar að vellíðan og farsældar í lífinu (PMTO foreldrafærni, e.d.).   
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Uppeldisaðferðir foreldra hafa mikið að segja, einnig aðstæður á heimili og geðheilsa 

fjölskyldumeðlima (Kelley, Pearson, Trinh, Klostermann og Krakowski, 2011), enda eru 

foreldrar mikilvægustu fyrirmyndir og kennarar barna sinna (PMTO foreldrafærni, e.d.).  

Samkvæmt PMTO foreldrafærni er lýsing á foreldrafærni svohljóðandi: 

„Styðjandi foreldrafærni felst í markvissri hvatningu og ögun, þar sem áhersla er á 

að kenna og hvetja börn til æskilegrar hegðunar með mismunandi aðferðum. Einnig er 

um að ræða jákvæð afskipti og samveru, góð samskipti sem einkennast af skýrum 

fyrirmælum, virkri hlustun og tjáningu, stjórn neikvæðra tilfinninga og skipulagðri 

lausnaleit. Gott eftirlit með hegðun barns heima og að heiman er nauðsynlegt, sem og 

jákvæð afskipti og eftirlit með skólagöngunni“ (PMTO foreldrafærni, e.d.).   

3 Greiningarkerfin DSM5 og ICD10 

3.1 DSM-5 

DSM er greiningarkerfi Bandarísku geðlæknasamtakanna (American Psychiatric 

Association) og nefnist Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-5) og 

kom út árið 2013. Í DSM 5 er talað um vímuefnaröskun en ekki vímuefnasýki eins og gert 

var í DSM 4 (APA e.d.).  Fíknisjúkdómar eru greindir samkvæmt greiningarviðmiðum DSM 

og er metið hversu mörg einkenni einstaklingurinn hefur haft á síðustu 12 mánuðum.  

Þetta eru samtals 11 einkenni sem skipt er í 4 flokka: 

1. (1-4) skert stjórn á vímuefnanotkun. 

2. (5-7) félagsleg skerðing. 

3. (8-9) áhættusöm notkun á vímuefni. 

4. (10-11) lyfjafræðileg viðmið. 

Til að greinast með vímuefnavanda þurfa að minnsta kosti 2 einkenni að hafa verið til 

staðar síðustu 12 mánuði.  Því fleiri sem einkennin eru því alvarlegri er röskunin. 

Einstaklingur með  2-3 einkenni er metinn með væga röskun, 4-5 einkenni eru metin sem  

miðlungs röskun og 6 eða fleiri einkenni eru metin sem alvarlega röskun (SÁÁ, e.d. 4). 

Geðlæknar, félagsráðgjafar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn nota þessar leiðbeiningar til að 

greina og meðhöndla geðræna sjúkdóma, vímuefnasýki þar með talið, sem og grunn að 
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frekari rannsóknum  á sviðinu (APA, e.d.). Í 3. útgáfunni urðu vímuefnaröskun, með 

áfengisfíkn og misnotkun áfengis, sér flokkur. Áður voru þær undir persónuleikaröskunum 

og var vímuefnaröskun talið sálfræðilegt vandamál í fyrri útgáfum (Kinney, 2006).  

3.2 ICD10 

ICD greiningarkerfið er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og annarra skyldra 

heilbrigðisvandamála og er gefið út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO e.d. 1.). Kerfið 

samanstendur af 20 köflum og undirköflum sem innihalda sjúkdómsgreiningar sem 

tengjast ákveðnum líffærakerfum, eftir tegund sjúkdóms eða orsök hans eða tilvik vegna 

slysa. Sjúkrahús og heilsugæsla á Íslandi fylgja þessu flokkunarkerfi að tilmælum 

landlæknis (Embætti landlæknis, e.d. 1.). Greiningarviðmið fyrir vímuefnasýki eru þessi: 

1. Sterk löngun eða áráttukennd þörf fyrir efnið. 

2. Stjórnleysi í neyslu vímuefnisins. Neysla verður tíðari, meiri eða varir lengur en 

gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið eru úr neyslu eða vímuefni notað til að 

draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol gagnvart vímuefninu. Aukið magn þarf til að ná sömu áhrifum og áður 

fengust. 

5. Meiri tími fer í að nálgast vímuefni, neyta þeirra eða ná sér eftir neyslu og þá á 

kostnað frístunda eða annars sem veitir vellíðan. 

6. Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir augljósan líkamlegan eða sálrænan skaða. 

Þessi einkenni þurfa að hafa komið fyrir á síðustu 12 mánuðum (WHO, e.d. 1). 

Bæði DSM og ICD greiningarkerfin eru uppfærð reglulega og endurbættar útgáfur 

gefnar út eftir því sem ný þekking lítur dagsins ljós (Embætti landlæknis, e.d. 1.). 

3.3 Vímuefnasýki og einstaklingurinn 

Það er ekki hægt að segja með fullri vissu hvað gerir einstaklinga veika fyrir 

vímuefnum.  Erfðir hafa mikið að segja og styðja rannsóknir að einstaklingurinn er mun 

líklegri til að verða vímuefnasjúkur ef foreldri, eða foreldrar eiga við vímuefnavanda að 

etja (Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010). Félagsleg staða og sálræn uppbygging viðkomandi 

hafa einnig mikið með það að gera hvort  einstaklingurinn þrói með sér vímuefnasýki.  
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Vímuefnasýki tekur á sig alls kyns myndir. Sumir áfengissjúklingar drekka bara tvisvar 

sinnum á ári en eru þá ef til vill undir áhrifum í viku í senn.  Aðrir einstaklingar neyta 

áfengis aðeins um helgar og í fríum.  Sumir drekka illa og verða ofbeldishneigðir, aðrir 

ekki. (Kinney, 2006).   

Rannsóknir sýna að áfengisneysla hefur áhrif á alla líkamsstarfsemi sem og 

andlega líðan. Sýnt hefur verið fram á að ofnotkun áfengis hefur skaðleg áhrif á tauga og 

heilastarfsemi. Fer þetta eftir erfðum, hversu mikið einstaklingurinn hefur drukkið um 

ævina og hvernig drykkjumynstrinu er háttað (Kinney, 2006). Áfengi hefur áhrif á 

heilafrumur á mismunandi hátt, til dæmis geta komið fram breytingar á persónuleika og 

tilfinningaviðbrögðum einstaklingsins (NIH, e.d.), einnig getur minni versnað og dregið 

getur úr hæfileikum til að læra nýja hluti. Hjá 65% þeirra sem fara í áfengismeðferð má 

greina truflanir á heilstarfsemi t.d. í minni og hugsun, einnig dregur úr getu til að vinna úr 

vandamálum (NIH, e.d. 1).  Hjá sumum vímuefnasjúkum einstaklingum verður mikil 

heilarýrnun og heilaskemmdir í meira en helmingi áfengissjúklinga eru í framheilanum 

(prefrontal cortex) sem hefur með vinnsluminni að gera.  Annað svæði sem er viðkvæmt 

fyrir mikilli langvarandi drykkju er litli heili (cerebellum) sem stjórnar samhæfingu 

vöðvahreyfinga (Doweiko, 2012). Mun meiri líkur eru á heilaskaða hjá áfengissjúkum 

konum en áfengissjúkum körlum sökum vannæringar, sem oft helst í hendur við 

áfengissýki kvenna (Gitlow, 2007). 

 Þeir sem drekka hratt og mikið upplifa gjarnan minnisleysi sem getur spannað 

nokkra klukkutíma, jafnvel daga (NIH, e.d.).  Í þessu ástandi gæti viðkomandi virkað með 

fulla meðvitund, jafnvel svarað spurningum og framkvæmt flókin verkefni, en man svo 

ekkert eftir því þegar hann vaknar daginn eftir (Doweiko, 2012).  Sumir eru erfðafræðilega 

viðkvæmari fyrir þessu ástandi en aðrir (NIH, e.d.). Einnig er vert að nefna að eituráhrif 

ofnotkunar áfengis hrjáir áfengissjúka mismikið (NIH, e.d.1), en fráhvarfseinkenni geta 

verið mikill þorsti, höfuðverkur, skjálfti, óþægindi í meltingarvegi og þreyta. Þessi einkenni 

hafa oft í för með sér mikla líkamlega og andlega vanlíðan (Doweiko, 2012). 

Sökum neikvæðra áhrifa áfengis á beinþéttni, eru auknar líkur á beinbrotum og 

alvarlegir höfuðáverkar eru tvisvar til fjórum sinnum algengari hjá áfengissjúkum en hjá 

þeim sem drekka ekki (Kinney, 2006). Áfengissjúklingar eru oft með minni hömlur og eiga 

oftar í  erfiðleikum með að stjórna tilfinningum sínum (SÁÁ, e.d.). Vímuefnasjúkir 
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einstaklingar eru veikari fyrir að þróa með sér geðræn vandamál eins og kvíða og 

þunglyndi en aðrir (Kelley o.fl., 2011). Talið er að hátt í 40% áfengissjúklinga  þjáist af 

þunglyndi og 10-30% eru með einhvers konar kvíðaröskun (Doweiko, 2012). Þá eru mun 

meiri líkur á að einstaklingur með áfengissýki taki líf sitt (Helgi Gunnlaugsson, 2010). Þeir 

sem ofnota áfengi eru með hærri tíðni fíknar í lyfseðilsskyld lyf og eru áfengissjúklingar 

18 sinnum líklegri til að misnota lyf en þeir sem eiga ekki við áfengisvanda að stríða  

(Doweiko, 2012).  

Sýnt hefur verið fram á að langvarandi áfengisnotkun hefur áhrif á eðlilegt 

svefnmunstur (NIH, e.d. 1.). Áfengissjúkir eiga í meiri erfiðleikum en aðrir á sama aldri að 

sofna á kvöldin, svefninn er bæði brotinn og þeir hvílast ekki eins vel og þeir sem drekka 

ekki (Doweiko, 2012). Meira en helmingur áfengissjúkra einstaklinga upplifir svefnleysi, 

en langvarandi áfengisneysla bælir niður framleiðslu á melatóníni, sem hjálpar til við að 

koma líkamanum í ró og sofna (NIH, e.d. 1.). Að fá ekki nægan draumsvefn getur haft  áhrif 

á vitsmunalega virkni áfengissjúklingsins yfir daginn. Ofnotkun áfengis hefur þar að auki 

verið tengd við kæfisvefn, sem getur valdið erfiðleikum með einbeitingu, háþrýsting og 

máttleysi en einnig haft alvarlegar afleiðingar í för  með sér, eins og þunglyndi og jafnvel 

að sofna undir stýri (Doweiko, 2012). 

Konur eru jafnan viðkvæmari fyrir áhrifum áfengis en karlar, þær ánetjast því fyrr 

og nota meira af lyfseðilsskyldum lyfjum því samhliða en karlar (Bright, Osborne og Grief, 

2011). Margar vímuefnasjúkar konur hafa lent í áföllum fyrr á lífsleiðinni og er því 

viðnámsþróttur þeirra minni gagnvart vímuefnum. Þunglyndi og kvíði er að jafnaði mikill 

meðal þessa hóps og leita þær oft læknisaðstoðar vegna þess, en taka sjaldnar á rót 

vandans, vímuefnaneyslunni (Valgerður Rúnarsdóttir, 2014). Þessar konur   leita sér oft 

ekki aðstoðar fyrr en þær eru orðnar langt leiddar og sækja að jafnaði ekki meðferð fyrr 

en vandamálið er orðið mjög aðkallandi (Boykoff o.fl., 2010). Það hefur sýnt sig að það er 

meira átak fyrir þær að leita sér hjálpar og fara í meðferð, þar sem meðferðartíminn sem 

þær þurfa er jafnan lengri en hjá körlum. Það er þeim oft þungbært að taka tíma frá 

börnum og öðrum skyldum til að fara í vímuefnameðferð (Valgerður Rúnarsdóttir, 2014). 

Konur sem drekka áfengi eða neyta annarra vímuefna á meðgöngu geta valdið 

skaða hjá fóstrinu (Sigríður Sía Jónsdóttir o.fl., 2017). Heili fóstursins er alltaf viðkvæmur 

fyrir skemmdum af völdum vímuefnaneyslu og getur það verið allt frá vægum 
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hegðunarvanda á unglinsárum til mikils skaða á vitsmunum og útliti (NIH, e.d.1). 

Áfengisheilkenni fósturs (FASD) er nafn sem fræðimenn hafa komið með til að lýsa þeim 

áhrifum sem barn getur orðið fyrir ef móðir þess er í neyslu vímuefna á meðgöngu.  Þessi 

einkenni eru yfirleitt mikill skaði á vitsmunum og getur einnig haft áhrif á útlit barnsins. 

Hegðunarvandamál, fötlun og námserfiðleikar eru ekki óalgengir meðal þessa hóps (Paley 

og O ́Connor, 2011). Þetta hefur mikil áhrif á líf barnsins og þarf það mikinn stuðning allt 

sitt líf (Denys, Rasmussen og Henneveld, 2011).  

4 Kenningar  

4.1 Félagsnámskenning 

Albert Bandura (1925-) er sálfræðingur sem setti fram félagsnámskenninguna  sem byggir 

á samspili einstaklingsins, hegðunar og aðstæðna sem eru lykilatriði í þroska einstaklinga 

(Santrock, 2016). Hann leggur áherslu á herminám, að einstaklingar læri með því að 

fylgjast með öðrum og tileinka sér nýja reynslu með því að prófa sig áfram (Santrock, 

2016). Bandura byggir kenninguna á hugtakinu trú á eigin getu. Ef einstaklingurinn fær 

hvatningu og hrós frá einhverjum sem hann treystir þá er það meira virði og trú og geta á 

sjálfan sig eflist. Ef samræmi er á milli væntinga einstaklingsins og útkomunnar þá styrkir 

það trúna á eigin getu enn meira (Bandura, 1997). Fyrirmyndir af sama kyni skipta meira 

og meira máli er börn vaxa úr grasi.  Börn líta upp til eldri systkina og spegla oft hegðun 

þeirra.  Börn og unglingar sem horfa á foreldra sína sýna tiltekna hegðun, eru líklegri til 

að sýna sömu hegðun sjálf (Santrock, 2016). 

 Edwin H. Sutherland, einn fremsti afbrotafræðingur Bandaríkjanna kom með kenningu 

um ólík félagsleg tengsl og fellur hún einnig undir félagsnámskenningar.  Kenning hans 

byggði á því að hegðun einstaklinga sé lærð af samskiptum við aðra. Sutherland vildi 

meina að hvers konar áhættuhegðun tengdist hvorki efnahagslegri stöðu né 

persónuleika, heldur væri þetta lærð hegðun, alveg eins og að læra að skrifa eða lesa, 

með því að fylgjast með og vera innan um aðra (Thio, 2010). Fjölskylda, vinir og jafningjar 

hafa mest áhrif á þróun viðmóts og viðhorfa unglinga til áhættuhegðunar. Samband við 

þessa áhrifaaðila lita og stjórna hvernig skynjun einstaklingsins er á hversdagslegum 

hlutum. Í þessu sambandi má nefna að rannsóknir sýna að börn sem alast upp í 
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vímuefnasjúkum fjölskyldum  eru líklegri til að trúa því að drykkja og vímuefnaneysla séu 

þeim til framdráttar líkamlega og félagslega (Siegel,  2016).  

4.2 Fjölskyldukerfiskenning 

Murray Bowen(1913-1990) var geðlæknir sem setti fram fjölskyldukerfiskenninguna (The 

Bowen Center, e.d. 1).  Fjölskyldukerfiskenning Bowen er kenning um mannlega hegðun 

sem gengur útfrá því að fjölskyldan sé tilfinningaleg heild og notar kerfishugsun til að  til 

að lýsa flóknum samskiptum innan hennar. Það er eðlilegt að fjölskyldumeðlimir séu mjög 

tilfinningatengdir hver öðrum.  Fjölskyldumeðlimir hafa mikil áhrif á hugsanir, tilfinningar 

og gjörðir hvers annars, auk þess sækja þeir samþykki og stuðning til hvers annars.   Þeir 

reiða sig hver á annan og bregðast við þörfum og væntingum hvers annars. Breytingar á 

líðan eins einstaklings getur sett allt á hliðina og haft mikil áhrif á aðra í fjölskyldunni. Það 

eru ekki allir fjölskyldumeðlimir sem reiða sig jafn mikið á hvern annan, en flestir gera það 

að einhverju leiti. Í fjölskyldum þar sem mikið er um streitu og álag  getur einstaklingur 

sem tekur of mikla ábyrgð á fjölskyldumeðlimum eða ætlast er til of mikils af honum, 

orðið mjög viðkvæmur fyrir vandamálum svo sem vímuefnasýki, þunglyndi, framhjáhaldi 

eða líkamlegum kvillum (The Bowen Center, e.d.). Kenning Bowen er í átta keðjuverkandi 

hugtökum. 

1. Þríhyrningurinn 

Samkvæmt Bowen er samband tveggja aðila innan fjölskyldu ekki í jafnvægi og 

kemur að því að þau fái þriðja aðila inní myndina til að jafnvægi náist. Það er 

útskýrt þannig að ef að tveir einstaklingar, t.d. par á í stöðugum ágreiningi, þá eru 

allar líkur á að móðirin fari að snúa sér að barninu þeirra og færa sig frá makanum 

til að forðast ágreininginn.  Það getur líka verið að maðurinn fari að sækja meira í 

vinnuna og vera þar löngum stundum til að forðast þessar aðstæður.  Þá talar 

Bowen um að það sé kominn þríhyrningur.  Þegar barnið sýnir erfiða hegðun,  

getur verið að konan snúi sér að manninum aftur til að fá stuðning. Þannig er 

þríhyrningurinn flæðandi og mismunandi er hver er virkur og hver ekki. 

2. Aðgreining sjálfsins 

Þetta snýst um að einstaklingar standi með sjálfum sér og trúi á eigin getu. 

Mikilvægt er fyrir einstakling að láta ekki aðra fjölskyldumeðlimi hafa áhrif á sig, 
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stjórna sér eða koma inn sektarkennd hjá sér, t.d. ef ætlast var til að þú gerðir 

eitthvað og þú gerðir það ekki.  

Tilfinningavinnsla kjarnafjölskyldunnar 

Þegar fjölskyldur upplifa streitu og álag þá myndast fjögur mismunandi munstur 

 Ágreiningur við maka. Bæði einbeita sér að hvað er að hinu, þau reyna að 

stjórna hvert öðru og þau streitast bæði á móti og vilja ekki láta stjórna sér.   

 Annar aðilinn er óstarfhæfur. Annar setur þrýsting á hinn að haga sér á vissan 

hátt og hinn lútir þessu. Visst jafnvægi myndast en ef álag og streita eykst í 

fjölskyldunni gæti kvíði undirgefna aðilans orðið það mikill að hann verði 

andlega eða líkamlega veikur eða jafnvel óvirkur félagslega. 

 Öll athygli beinist að einu af börnunum. Foreldri beinir öllum kvíða sínum að 

barni sínu. Það hefur óraunhæfar áhyggjur af barninu og horfir neikvætt á það. 

Því meira sem foreldrið einbeitir sér að barninu því meira einbeitir barnið sér 

að foreldrinu.  Það verður næmara en systkini þess fyrir skapi, þörfum og 

væntingum foreldra sinna. Þetta gerir það viðkvæmara fyrir streitu í 

fjölskyldunni og sýnir barnið þá gjarnan óæskilega hegðun. Streita og kvíði 

barnsins getur dregið úr getu þess í skólanum, félagslegum tengslum og einnig 

haft áhrif á heilsu þess. 

3. Tilfinningaleg fjarlægð. Fjölskyldumeðlimir fjarlægjast hver annan til að draga úr 

fjölskylduvandamálum, en eiga á hættu að einangrast of mikið.  

4. Yfirfærsla vandamála 

Foreldrar varpa áhyggjum sínum og tilfinningavandamálum á börn sín, sem getur dregið 

úr virkni þeirra og gert þau berskjölduð fyrir líkamlegum og andlegum kvillum.  Börn erfa 

styrkleika og veikleika frá foreldrum sínum.  Í þessu tilfelli er gengið útfrá því að það sé 

eitthvað að barninu. Þetta gerist í þremur liðum: 

 Foreldri einbeitir sér að því að það sé eitthvað að baninu. 

 Foreldri túlkar hegðun barnsins sem  staðfestingu á að það sé eitthvað að því. 

 Foreldrið kemur fram við barnið eins og það sé eitthvað að því. 

Barnið verður á endanum háð því að þóknast og fá hrós hjá foreldrum.  

5. Breytingarferli kynslóða 
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Foreldrar hafa bein og óbein áhrif á börnin sín, frá kynslóð til kynslóðar. 

Persónuleiki barna er mótaður af foreldrum í gegnum erfðir og samskipti.  Ferli 

þar sem foreldrar móta þroska barnsins, svörun barnsins á hegðun, viðhorfum og 

gjörðum foreldra.  Sjálfsmat barna er því stýrt að einhverju leiti af foreldrum þess.  

Sum börn meta sig fyrir ofan foreldra sína en önnur fyrir neðan.  Barnið sem metur 

sig fyrir neðan foreldra sína langar til að taka eigin ákvarðanir en en eru undir 

áhrifum frá foreldrum sínum, sérstaklega öðru þeirra. Þá er algengt að mæður 

stjórni ákvörðunum dætra sinna. Ekki er óalgengt að systkini fari að koma fram við 

þennan einstakling á sama hátt og gera það að „litla barninu“. Þetta grefur undan 

getu barnsins til að treysta á sjálft sig og getur haft mikil áhrif á heilsu, námsgetu, 

stöðugleika í hjónabandi og atvinnumöguleika. Líf þeirra einkennist oft af 

ringulreið og því að vera háð öðrum.  

 

6. Tilfinningaleg lokun 

Að loka á öll tilfinningaleg tengsl við fjölskylduna með því að hitta hana sjaldnar 

eða forðast viðkvæm málefni þegar einstaklingurinn er með þeim.  Þegar 

einstaklingur er í parasambandi og lokar á tilfinningatengsl við makann, gæti hann 

reynt að ná jafnvægi í sambandinu með því að yfirfæra tengslin yfir á 

vinnufélagana eða aðra utan heimilisins.  

 

7. Staða systkina 

Grunnhugmyndin er að börn sem alast upp í sömu systkinaröð hafa sameiginleg 

einkenni, t.d. eru elstu systkini oft leiðtogar og yngri systkini kjósa að vera 

fylgjendur.  Það skiptir líka máli hvar einstaklingur er í systkinaröð í sinni fjölskyldu, 

kyn einstaklingsins og í hvaða systkinaröð foreldri þess er í sinni fjölskyldu. Systkini 

eru ekki öll eins og annað en elsta systkini getur tekið á sig hlutverk leiðtoga. 

Yngstu systkini eru yfirleitt minni máttar og taka ekki valdastöðu. Það er ekki eins 

að vera barn tveggja yngstu barna og að vera barn tveggja elstu barna.  

 

8. Tilfinningalegt ferli samfélags 
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Allir undanfarnir liðir í kenningu Bowens eiga einnig við um hópa eins og vinnu 

hópa og félagasamtök sem einstaklingur er partur af.  Vísar til tilhneigingar fólks í 

samfélaginu til að þjást meira af kvíða og finna til óstöðugleika á vissum tímum. 

Streituvaldandi umhverfisáhrif geta stuðlað að stöðnun, afturför, í samfélaginu en 

með samvinnu þá virkar þetta eins og fjölskylda, hlutirnir rétta úr sér og jafnvægi 

myndast á ný.  

Að skoða þessi átta stig í kenningu Bowen er mikilvægur partur í að skilja stöðu sína sem 

fullorðin einstaklingur og vinna með til valdeflingar og breytinga (The Bowen Center, e.d.). 

4.3 Tengslakenning 

Tengslakenning John Bowlby (1973-) fjallar um að traust tengslamyndun við foreldri eða 

umönnunaraðila í æsku sé lykillinn að góðri félagslegri hæfni seinna á lífsleiðinni. Traust 

tengslamyndun felur í sér jákvæð tilfinningatengsl milli tveggja aðila. Í barnæsku og á 

unglingsárum er mikilvægt að til staðar séu tilfinningaleg tengsl milli barns og 

umönnunaraðila, sem styður við þroska og sjálfstæði til að fóta sig í samfélaginu.  Þetta 

ýtir undir eiginleikann að mynda traust tengsl við annan einstakling á fullorðinsárum.  

Kenningin boðar að ef tengslin eru ekki traust milli barna og foreldra eða umönnunaraðila 

þá leiði það til þroskavandamála og erfiðleika í sambandi milli barnanna og 

foreldra/umönnunaraðila. Ótraust tengsl milli foreldra og barna veldur því að börnin 

upplifa innri vandkvæði eins og kvíða og streitu og ýtir einnig undir að foreldrar missi tökin 

á uppeldinu.  Ef ósamræmi er í hvort foreldranir eru til staðar fyrir barnið þá getur það 

leitt til mikillar innbyrgðar reiði og ringulreiðar í huga barnsins, þurfandi hegðunar og 

ágreinings milli foreldra og barna sem heftar eðlilegan þroska barnsins. Þegar sjálfstæði 

eykst á unglingsárunum er mikilvægt fyrir börn að það sé nánd á milli þeirra og 

foreldranna. Rannsóknir á tengslamyndun staðfesta að einstaklingar sem mynduðu traust 

tengsl við foreldra sína í æsku, geta byggt parasamband á traustum tengslum í 

framtíðinni. Þeir einstaklingar sem mynda ekki traust tengsl við umönnunaraðila í æsku 

eru mun líklegri til að  upplifa streitu, en vímuefnasjúkir foreldrar hafa yfirleitt ekki getu 

til að styðja barn sitt á jákvæðan hátt í streitustjórnun (Santrock, 2016). Heilbrigður 

sálfræðiþroski veltur á tilfinningalegum böndum sem tjá væntumþykju og náin tengsl. 

Samkvæmt Bowlby mun barn þróa með sér traust sem veltur á samskiptum við aðal 

umönnunaraðila barnsins. Þannig er barnið afurð af því sem hinum fullorðna finnst um 
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það. Þetta fer barnið svo með í gegnum lífið.  Traust tengsl byggja því á því að fullorðnir 

veiti barninu öryggi (Jarolmen, 2014). 

5 Fjölskyldan 

Foreldrar og uppalendur gegna veigamiklu hlutverki í lífi barna. Fjölskyldan er 

börnum mikilvægasti þátturinn í lífinu og er nauðsynlegt fyrir börn að eiga heilbrigð 

tilfinningatengsl við foreldra sína, sem endurspegla ást og umhyggju og veita þeim öryggi 

svo þau geti þroskast eðlilega. Þetta skiptir miklu máli þar sem börn byggja gjarnan 

grundvallarafstöðu til sjálfs sín á því sem gerist innan veggja heimilisins (Sigrún 

Harðardóttir, 2015). Foreldrum ber að ala börn sín upp samkvæmt grunngildum 

samfélagsins, að sjá til þess að þau geti menntað sig, stuðla að sjálfstæði þeirra og skila af 

sér ábyrgum einstaklingum inn í samfélagið (Velferðarráðuneytið, 2001).  

Diana Baumrind setti fram fjórar mismunandi uppeldisaðferðir sem leiða til 

mismunandi útkomu á hæfni barna og ungmenna í félagslegum aðstæðum og hvernig 

þeim vegnar í framhaldinu.  

Skipandi uppeldi einkennist af því að foreldrar stjórna barninu og skoðanir þess 

hafa ekkert vægi. Byggir á ströngum aga og óraunhæfum væntingum til barnsins.  Þessi 

uppeldisaðferð er tengd við ungmenni með lélega félagslega færni. Ungmenni skipandi 

foreldra óttast samanburð við aðra, eru framtakslaus og eiga jafnan erfitt með samskipti.  

Leiðandi uppeldi einkennist af því að barnið er hvatt til samræðna og skoðanir þess 

virtar.  Barninu eru sett skýr mörk og reglur en foreldrar eru hlýir og styðjandi og ýta undir 

sjálfstæði barnsins.  Þessi uppeldisaðferð er talin farsælust þar sem hún tengist 

ungmennum sem eru félagslega virk og með góða félagslega færni. Ungmenni leiðandi 

foreldra eru með gott sjálfstraust, sjálfstæð og ábyrg. 

Eftirlátssamt uppeldi einkennist af því að foreldrar eru mikið með barninu og leyfa 

því allt. Þeim er ekki gert að fylgja neinum reglum og þeim eru ekki sett mörk. Þessi 

uppeldisaðferð leiðir til lélegrar félagslegrar færni og lítillar sjálfsstjórnar. Ungmenni 

eftirlátssamra foreldra eru jafnan tilætlunarsöm, frek og óstýrlát. 

Eftirlitslaust uppeldi einkennist af því að foreldri er ekki þátttakandi í lífi barnsins.  

Þessi uppeldisaðferð ef kallast má, skilar ungmenni sem er með lélega félagslega færni og 
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litla sjálfstjórn. Börn eftirlitslausra foreldra upplifa að líf foreldra þeirra sé mikilvægara en 

þeirra eigin. Þau eru ósjálfstæð og þar sem þau eru eftirlitslaus þá er þeim mjög hætt við 

að þróa með sér áhættuhegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2016).  

 

 

5.1 Heilbrigð fjölskylda 

Það er mikilvægt fyrir börn að þörfum þeirra sé mætt og þau nái eðlilegri 

tengslamyndun við foreldri, uppalanda eða einhvern fullorðinn í æsku (Santrock, 2016).  Í 

heilbrigðri fjölskyldu alast börn upp við tilfinningalega nánd og traust í fjölskyldunni sem 

auðveldar þeim tengslamyndun á fullorðinsárum (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2010). Ef vel á að gera í uppeldi barna og lífsafkoma þeirra verði jákvæð, er 

talið að vissir þættir þurfi að vera til staðar.  Fyrst og fremst þarf að vera stuðningur frá 

foreldrum og umhverfinu,  skipulag og skýr mörk, svigrúm til sjálfstæðis, félagsleg virkni 

og jákvæð sjálfsmynd (Santrock, 2016). Uppeldisaðferðir foreldra hafa mikið að segja um 

það hvernig börnum og unglingum vegnar í lífinu.  Það fer eftir því hvaða aðferðir eru 

notaðar hvort þær virki sem verndandi þáttur í þroskaferlinu eða ekki (Siegel, 2016). 

Börn sem eiga hlýja, skilningsríka og styðjandi foreldra , þar sem rifrildi og 

ágreiningur foreldra er ekki til staðar, sérstaklega þegar börnin eru mjög ung, eru líklegri 

til að hafa betri sjálfsstjórn í leikskóla og verða ekki fyrir eins mikilli truflun frá umhverfi 

sínu.  Þess vegna eiga þau auðveldara með að fylgja fyrirmælum og reglum foreldra sinna. 

Þar að auki hafa þau betri stjórn á óviðeigandi hegðun. Börn sem eru náin foreldrum 

sínum eru mun ólíklegri til að lenda í áhættuhegðun og verða þolendur hvers kyns ofbeldis 

(Livingston, Eiden, Casey, Henrie og Leonard, 2018).   

 

5.2 Óstarfhæf fjölskylda 

Börn sem eru ekki náin foreldrum sínum, þar sem uppeldið er stýrandi og mikið 

um ágreining á heimilinu, eftirlitslaust eða eftirlátssamt, eru líklegri til að lenda í 

leiðindum þar sem félagsfærni þeirra er ábótavant og sjálfsstjórn léleg.  Þessi börn eru 

ólíklegri til að vera samþykkt af jafnöldrum, sem getur leitt til þess að þau lendi í vondum 

félagsskap, verði fyrir áföllum og þolendur ofbeldis.  Þessir krakkar eru með meira þol fyrir 
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árásarhneigð og slíku.  Að vera í slíkum félagsskap eykur líkurnar á að enda í sambandi 

með einstaklingi sem er árásahneigður, í afbrotum eða í gengi á unglings eða 

fullorðinsárum.  Þetta setur viðkomandi í hættu gagnvart ofbeldi og vímuefnaneyslu 

(Kinney, 2006). 

. 

  Foreldrar sem styðja ekki barn sitt og  ýta ekki undir styrkleika þeirra tekst illa að 

kenna barninu að takast á við mótlæti og reiði á farsælan hátt, sem ýtir undir ytri 

vandamál eins og árásagirni og áhættuhegðun á unglingsárum (Livingston o.fl., 2018). 

Þetta gæti verið sökum andlegra eða líkamlegra veikinda, en mörg þau vandamál sem 

óstarfhæfar fjölskyldur standa frammi fyrir hrjá einnig vímuefnasjúkar fjölskyldur (Kinney, 

2006). 

 

5.3 Vímuefnasjúkir foreldrar og áhrif þess á börn 

Fjölskyldan er eining og ef foreldri glímir við vímuefnavanda hefur það áhrif á alla 

í fjölskyldunni. Fjölskylda vímuefnasjúklings eru oft alveg jafn óstarfhæfar og hann sjálfur. 

Maki vímuefnasjúklings lifir í oft í mikilli streitu og reynir eftir bestu getu að ná jafnvægi í 

fjölskyldunni á ný. Þetta krefst mikils átaks og orku þar sem samskipti við vímuefnasjúka 

eru oft flókin og erfitt er að leiða hegðun þeirra hjá sér. Þetta getur haft mikil áhrif á 

fjölskyldumeðlimi og fjölskyldulíf. Til að ná jafnvægi í fjölskyldunni aftur verða meðlimir 

hennar oft meðvirkir með vímuefnasjúklingnum (Kinney, 2006). Meðvirkir einstaklingar 

setja sig gjarnan til hliðar, eru oft helteknir af því að stjórna og bjarga 

vímuefnasjúklingnum á eigin kostnað.  Meðvirknihugtakið nær einungis til ástvina þeirra 

sem veikjast alvarlega af áfengis- eða vímuefnasýki. Meðvirkum einstaklingi líður yfrleitt 

alveg jafn illa og fíklinum og þarf því engu að síður á meðferð að halda (SÁÁ, e.d. 1). 

Meðvirkur einstaklingur viðheldur vímuefnanotkuninni með því að gera makanum 

auðveldar fyrir að neyta vímuefna, aðallega með því að hagræða sannleikanum fyrir hann 

og fela vandann  fyrir öðrum.  Þetta skapar mjög óeðlilegt ástand hjá fjölskyldunni, en 

fjölskyldumeðlimir reyna aðlagast þessu smám saman. Þetta getur haft mikil og 

skemmandi áhrif á börn (Kinney, J. 2006).  

Fjölskyldur fara oft eina af þremur leiðum til að lifa með vímuefnasjúkum 

einstaklingi: 
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 Að forðast forðast hann og lifa eigin lífi.  

 Að sjá um og stjórna honum. 

 Að hafast ekkert að og láta allt líta vel út. 

Konur eru líklegastar til að taka að sér umönnunarhlutverk og stjórnun, á meðan 

börnin forðast vímuefnasjúklinginn. Þá eru mestar líkur á að karlar aðhafist ekkert og feli 

vandamálið (Kinney, 2006). Claudia Black (1972-) sérfræðingur í meðvirkni setti fram þrjár 

reglur sem börn áfengissjúklinga tileinka sér gjarnan: 

Ekki tala: Barn sem býr við vímuefnasýki á heimilinu reynir að afsaka eða hagræða 

sannleikanum varðandi vímuefnanotkunina og sannfæra sig um að þetta sé eðlilegt 

ástand. Í sumum fjölskyldum er vímuefnanotkunin aldrei rædd meðal fjölskyldumeðlima 

til að afneita tilvist hennar.  Ef þessi hegðun stendur yfir í langan tíma þá má gera ráð fyrir 

að börnin telji sér trú um að enginn muni trúa þeim ef þau opna sig um neysluna. 

Ekki treysta: Börn þurfa öryggi og athygli. Þau þurfa að finna að þau hafi stuðning 

einhvers sem þau treysta með það sem þau eru að ganga í gegnum.  Þetta er oft ekki til 

staðar í vímuefnasjúkum fjölskyldum.  Vímuefnasjúkir foreldrar senda börnunum oft 

misvísandi skilaboð og hafa ekki getu til að veita þeim stuðning og skapar þetta vantraust 

í samskiptum þeirra. 

Ekki finna til: Barnið getur ekki tjáð tilfinningar sínar. Börn sem búa með 

vímuefnasjúkum foreldrum eru oft í svo mikilli örvæntingu að eina leiðin fyrir þau til að 

takast á við hlutskipti sitt er að bæla niður tilfinningar sínar eða loka alveg á þær (Black, 

e.d.). 

Að meðaltali eru 4-5 einstaklingar í sárum útaf hegðun vímuefnasjúklings, en í 

flestum tilfellum eru þetta börn sem þjást útaf foreldrum sínum (Santrock, 2016).  Börn 

sem alast upp í eðlilegum aðstæðum fá að spreyta sig á alls konar verkefnum, fá að læra 

af mistökum sínum og öðlast nægilega reynslu til að þroskast og dafna.  Þau eru virt og 

sjálfsmynd þeirra styrkt í samvistum við systkini og foreldra (Jarolmen, 2014). 

Börn sem eiga vímuefnasjúka foreldra upplifa mun minni ánægju í samskiptum við 

fjölskyldu sína (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2016). Talið er að eitt 

af hverjum fjórum börnum séu aðstandendur áfengissjúkra, sem er u.þ.b. 22.000 íslensk 

börn (Umboðsmaður barna og SÁÁ, 2014). Börn áfengissjúkra búa oft við álag, óöryggi og 
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ófyrirsjáanleika og geta orðið fyrir langvarandi áhrifum sökum aðstæðna sinna (Dube o.fl., 

2002). Þau eru í áhættuhópi fyrir ýmsum tilfinningalegum, líkamlegum, námslegum og 

félagslegum vandamálum. Þau eru einnig í áhættuhóp fyrir misnotkun og vanrækslu 

(Umboðsmaður barna, e.d.) og eru einnig líklegri en önnur börn til að ánetjast vímuefnum 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2010). Sameiginleg vandamál þessara barna eru tilfinningavandi 

eins og reiði, depurð, kvíði, þunglyndi, höfnunartilfinning, sektarkennd, skömm, 

stjórnleysi á eigin tilfinningum, einangrun og erfiðleikar með tengsl og tengslamyndun 

(Umboðsmaður barna, e.d.). Sýnt hefur verið fram á að áfengisneysla á heimili hefur 

gríðarleg áhrif á börn og dregur úr öryggi þeirra og eykur vanlíðan (Dube ,Anda, Felitti, 

Edwards og Croft, 2002). Það getur farið mjög illa með börn að hafa áhyggjur af foreldri í 

meðferð eða afplánun. Að vita ekki hvenær næsti samfundur er við foreldri sitt, eða 

hvenær má búast við að það snúi heim, eykur á streitu og kvíða hjá börnum. Foreldrar 

geta verið í mikilli afneitun um áhrif vímuefnanotkunar á börn þeirra, sem verður til þess 

að börnin fá ekki þá aðstoð og stuðning sem þau þurfa (Umboðsmaður barna og SÁÁ, 

2014).  

Fjárhagsörðugleikar eru algengir hjá vímuefnasjúkum en það er alls ekki algilt (Kinney, 

2006). Bandaríkjamaðurinn Rand Conger (1941) er einn af leiðandi sérfræðingum í 

fjölskyldulífi. Hann hefur fylgst með og gert ítarlegar rannsóknir á fjölskyldum í áratugi.  

Hann komst að því að efnahagslegar þrengingar hjá fólki valda sálfélagslegu álagi.  Eftir 

því sem tilfinningaleg streita verður meiri því meira einkennast samskiptin af pirringi og 

stuðningsleysi innan fjölskyldunnar. Þetta hegðunarmunstur eykur á depurð foreldra, 

neikvæðni gagnvart framtíðinni, reiði, örvæntingu og hvetur til þess að þau dragi sig í hlé. 

Fátækir foreldrar hafa minni samfélagslegar bjargir og tækifæri og andleg líðan er að 

jafnaði verri en hjá þeim sem eru betur settir fjárhagslega. Þetta veldur því oft að 

samskipti foreldra og barna þeirra verða erfiðari og hlýja og stuðningur er af skornum 

skammti (Siegel, 2016). Þegar foreldrar eru áhugalausir og ekki til staðar tilfinningalega 

fyrir barn sitt, þá getur það valdið tengslaröskun, t.d. þegar barn elst upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum (Santrock, 2016). Foreldrar sem upplifa mikla streitu  eru 

líklegri til að beita óuppbyggilegum og þvingandi uppeldisaðferðum, sem sýnt hefur verið 

fram á að geti leitt til hegðunarvanda og vanlíðunar hjá börnum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2016). Foreldrar spila stórt hlutverk í streitustjónun barna sinna. Hvernig 

foreldrar vinna sig í gegnum streituvaldandi aðstæður ræður miklu um hvaða áhrif streita 
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hefur á börn (Kelley o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að lág efnahagsleg staða og 

atvinnumissir auka á depurð foreldra, neikvæðni gagnvart framtíðinni og reiði sem veldur 

því að þau draga sig gjarnan í hlé frá öðrum fjölskyldumeðlimum. Geðræn vandamál 

vímuefnasjúkra foreldra, sérstaklega beggja foreldra, dregur úr getu þeirra til að tengjast 

og skilja hvert annað og ekki síður börnin sín (Livingston o.fl., 2018). Þetta veldur svo 

óstöðugleika í hjóna eða parasambandi og truflar jákvæðar uppeldisaðferðir, svo sem 

eftirlit með ungmennum, að viðhalda aga og setja þeim mörk (Siegel, 2016). Þar sem 

fjárhagsörðugleikar og vímuefnanotkun fara oft saman og minna er um traust tengsl milli 

foreldra og barna í þessum fjölskyldum, þá eru sterkar líkur á að barnið leiðist út í 

áhættuhegðun í formi vímuefnanotkunar, sérstaklega ef báðir foreldrar eru 

vímuefnasjúkir. Það að alast upp við langtíma fjárhagsörðugleika í æsku, er tengt 

áfengisneyslu á unglings- og fullorðinsárum, sérstaklega hjá stúlkum (Kestilä o.fl., 2008). 

Að vaxa úr grasi og þroskast úr barni í ungling er flókið og margþætt ferli sem 

inniheldur breytingar á mörgum mismunandi  víddum í lífi einstaklings. Líffræðilegar og 

huglægar breytingar, svo sem kynþroski, rökrétt hugsun og hraðari úrvinnsla upplýsinga, 

lengra athyglisspann og aukning á sjálfsstjórn er bara lítill partur af því sem unglingar 

takast á við á þessu lífsskeiði. Meiri þörf verður fyrir sjálfstæði,  árekstrar við foreldra 

aukast og vinirnir gegna stærra hlutverki í lífi þeirra.  Að fara í gegnum þetta ferli 

farsællega þarfnast hugulsemi og stuðnings frá foreldrum, því mesta hættan á 

áhættuhegðun er á þessu tímabili, eða frá 11-17 ára (Santrock, 2016). Samband foreldra 

og barna sem einkennist af áreiðanleika, festu, skilningi og tilfinningalegri nærgætni 

auðveldar unglingum að ráða við neikvæðar tilfinningar og streituvaldandi aðstæður 

(Kelley o.fl., 2011). Börn sem upplifa skilnað foreldra sinna mælast gjarnan með minni 

menntun og drekka meira en þeir sem hafa ekki upplifað streitutengda atburði sem slíka 

(Kestilä, o.fl., 2008). Óstöðugleiki og ágreiningur í sambandi foreldra og slök foreldrafærni 

eykur líkurnar á þroskavandamálum hjá börnum og unglingum, eins og depurð, 

hegðunarvandamálum, afbrotahegðun og vímuefnaneyslu (Siegel, 2016). Unglingar sem 

búa við þessar aðstæður eru í meiri hættu á að upplifa stefnumótaofbeldi en unglingar 

sem eiga foreldra sem eru ekki í neyslu og tekst að sinna foreldrahlutverkinu á farsælan 

hátt.  (Livingston o.fl., 2018). Rannsóknir sýna að tengingu á milli vímuefnaneyslu og 

geðrænna vandamála hjá börnum vímuefnasjúkra. Hægt er að spá fyrir um geðheilsu 

einstaklings með því að skoða samband hans við foreldri sitt.  Tengsl foreldra og barna 
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sem einkennast af stuðningsleysi og lítilli hlýju eru tengd við þunglyndi barna. Áfengissýki 

getur ýtt undir ágreining á milli foreldra og barna, hlýju og nærgætni foreldra í garð 

barnsins og einnig færri jákvæð samskipti við barnið. Þetta bendir til þess að verndandi 

þættir eins og gott jákvætt samband á milli barns og foreldris verndi barnið frá áhrifum 

vímuefnaneyslunnar. (Kelley o.fl., 2011). 

Rannsóknir og viðtöl við foreldra í vímuefnameðferð hafa gefið til kynna að 

foreldrar geri óraunhæfari væntingar til barna sinna. Þá hefur komið í ljós að 

vímuefnasjúkir foreldrar eru oft kaldir í viðmóti við börn sín, upplifa sig hafa litla stjórn á 

aðstæðum, hafa skerta getu til að leysa úr ágreiningi á heimilinu og aga barna sé oft 

ábótavant. Vímuefnasjúkir foreldrar hafa að jafnaði minni þolinmæði og eru með 

jákvæðara viðhorf til líkamlegra refsinga. Vímuefnasjúkum foreldrum tekst því oft ekki að 

skapa gott umhverfi þar sem börnum finnst þau örugg og líður vel enda kemur það niður 

á getu þeirra til að skapa örugg tengsl við barnið. Þetta rennir stoðum undir að 

vímuefnasjúkir foreldrar séu oft illa staddir andlega og foreldrafærni þeirra sé því skert 

(Kelley o.fl., 2011).  

 

 

5.4 Áhættuþættir 

Áhættuþættir vísa til ástands og aðstæðna sem eru líklegar til að valda vanda í lífi 

barns. Börn sem alast upp í erfiðum aðstæðum eins og að eiga foreldra eða foreldri sem 

er vímuefnasjúklingur, eiga frekar á hættu að þróa með sér sálfélagslegan vanda og lenda 

í ofbeldisaðstæðum en önnur börn.  Þessu fylgir iðulega mikil streita og álag sem getur 

haft bæði skammtíma- og langtímaafleiðingar (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2016). Þau horfa oftar uppá ofbeldi og ósætti á heimilinu, lenda oftar í áföllum 

og streituvaldandi aðstæðum, sem og skaðandi eða óuppbyggilegum uppeldisháttum, 

geðrænum vandamálum eða skilnaði foreldra (Dube o.fl., 2002). 

Ofbeldi og vanræksla er einn af áhættuþáttum vímuefnaneyslu á heimili. 

Samkvæmt Ingólfi V. Gíslasyni félagsfræðing er einkennandi fyrir ofbeldissambönd að ekki 

er tekið mikið tillit til barna og vanmetið stórlega hvað þau upplifa og sjá inná heimilinu.  

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Ofbeldi er alþjóðlegur vandi sem hefur margar 

birtingarmyndir (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  
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„Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, þ.e. 

gerandi og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafi sögu um tengsl, sbr. 2.gr. Ofbeldið getur 

verið líkamlegt, andlegt og/eða kynferðislegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun um 

valdbeitingu“ (Ríkislögreglustjórinn, 2015). 

 Heimilisofbeldi getur birst í formi ofbeldis á milli maka, á milli foreldra og barna, 

annars foreldris og barna eða jafnvel barna á foreldrum sínum.  Það sem er talið auka 

líkurnar á heimilisofbeldi er feðraveldi, áfengisneysla, reiði, tilfinningin að sjá ekki nógu 

vel um fjölskyldu sína fjárhagslegaog þurfa að reiða sig mikið á maka sinn (Siegel, 2016). 

Samkvæmt rannsókn Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds frá 2010 eru 23-27.000 

konur beittar ofbeldi á heimili sínu einhvern tíma á ævinni. Konur sem eru með lægri 

heimilistekjur eru útsettari fyrir heimilisofbeldi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010).  Það getur líka haft mikið að segja að hafa verið beittur ofbeldi sem barn hvort 

kona lendi í ofbeldissambandi. Komið hefur í ljós að ef það er ójöfnuður á milli karls og 

konu á heimili þá leiðir það oft til ofbeldis.  Á heimilum þar sem er mikið jafnræði í 

ákvarðanatöku og peningamálum eru minni líkur á ofbeldi (Siegel, 2016). Íslenskar 

rannsóknir styðja að ofbeldi hefst oft á meðgöngu hjá konum.  Ástæðurnar sem eru taldar 

líklegar að séu breytingar á vaxtarlagi, þyngdaraukning, þreyta og minni kynlífslöngun 

ófrískra kvenna (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Barn í móðurkviði getur því einnig orðið fyrir 

áhrifum ofbeldis. Líkamlegt ofbeldi getur verið slæmt fyrir ófætt barn t.d. spark í maga 

getur leitt til skaða á fóstrinu og jafnvel beinbrots og dauða. Andlegt ofbeldi getur líka 

verið mjög erfitt fyrir þungaða konu. Þegar þunguð kona upplifir streitu hefur það bein 

áhrif á barnið (Sigríður Sía Jónsdóttir o.fl., 2017). Rannsóknir á heimsvísu sýna tengsl á 

milli áfengisneyslu og ofbeldis og aðbúnað barns(Freydís Jóna Freisteinsdóttir, 2016). 

Þegar sala á áfengi minnkar þá fækkar líka ofbeldismálum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Það eru meiri líkur á að kona lendi í heimilisofbeldi ef sambýlismaður/eiginmaður 

hennar er undir áhrifum vímuefna.  Þá aukast líkurnar enn meir ef konan er sjálf undir 

áhrifum vímuefna. Barn sem býr á heimili þar sem er vímuefnavandi, er fjórum sinnum 

líklegri til að upplifa heimilisofbeldi en barn sem býr á heimili þar sem er ekki 

vímuefnavandi (Kinney, 2006).  

Það er alltaf erfitt að vera barn í ofbeldisaðstæðum. Hvort sem þau verða vitni að 

því beint eða heyra í ofbeldinu. Andrúmsloftið er oft þrungið spennu og óvissan um hvað 
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er að fara gerast og hvenær er börnunum þungbær.  Börnin eru stundum ekki meðvituð 

um að þau búi við óeðlilegt heimilisástand fyrr en þau komast á unglingsár og eru meira 

inn á heimilum barna sem búa ekki við þessar aðstæður (Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Þau lenda stundum sjálf í að vera slegin eða hrint eða eru beitt andlegu ofbeldi þegar þau 

reyna t.d. að hjálpa móður sinni þegar hún er beitt ofbeldi (Barnett o.fl., 2011). 

Þau upplifa sig gjarnan valdalaus gagnvart ofbeldisaðilanum og fyllast hræðslu og 

kvíða.  Valdleysinu fylgir skömm og sektarkennd yfir að geta ekki, eða þora ekki að vernda 

systkini sín. Þau geta oft ekki átt í eðlilegum vinasamböndum, eru upptekin af því að fela 

ofbeldið og ástandið á heimilinu. Þau geta lifað í stöðugri streitu og vilja að ofbeldinu linni   

(Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Félagsnámskenningar byggja á því að börnin gera það sem fyrir þeim er haft, þessir 

einstaklingar hafa oft á tíðum verið beittir harðræði sjálfir eða hafa horft upp á ofbeldi á 

uppeldisheimili sínu. Ofbeldisfullir foreldrar kenna börnum sínum að þetta sé ásættanleg 

hegðun (Barnett o.fl., 2011). Getur það orðið til þess að ofbeldishegðunin gengur áfram í 

gegnum kynslóðir (Doweiko, 2012). Fjandsamlegar og átakafullar heimilisaðstæður ýta 

undir ytri vandkvæði frá barnæsku til unglingsára og spilar hegðun foreldra því stóran þátt 

í  hvort börn þrói með sér árásargirni og áhættuhegðun eða noti ofbeldi til að leysa 

ágreining. Langtímarannsóknir sýna fram á að börn sem horfa uppá ofbeldi á heimili sínu 

gengur verr að hafa sjálfsstjórn, ekki síður seinna á lífsleiðinni (Livingston o.fl., 2018).   

Ofbeldi fylgir oft vanræksla barna. Vanræksla er skortur á nauðsynleglegri athöfn 

sem getur leitt til skaða á þroska barns. Vanræksla skiptist í fjóra flokka: líkamlega 

vanrækslu, vanrækslu á umsjón og eftirliti, vanrækslu á námi og tilfinningalega vanrækslu 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2016.).  Börn sem eru vanrækt eiga á hættu að upplifa 

líkamleg, andleg, félagsleg og tilfinningaleg vandkvæði og eru líklegri en önnur börn að 

eiga við geðræn vandamál að stríða.  Álag eykur líkur á hvers konar misbresti í umönnun 

barns. Vandkvæði tengd mæðrum, eins og streita, álag og þunglyndi tengist oft misbresti 

í umönnun barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2007). Kona sem lifir við heimilisofbeldi 

á oft fullt í fangi með sjálfa sig og börnin fá yfirleitt ekki þann stuðning, athygli og sinnu 

sem þau þurfa.  Oft er elsta barnið farið að sjá um velferð mömmu sinnar og systkina langt 

umfram það sem eðlilegt þykir. Börn eiga að fá að vera börn og eiga ekki að þurfa að taka 

á sig slíkt ábyrgðarhlutverk. Börn finna oft fyrir sektarkennd og fara þá gjarnan að gera 

óraunhæfar kröfur til sín og sum börn telja sig bera ábyrgð á ofbeldinu. Þau telja að ef 
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þau hagi sér vel þá kannski hætti þau að kalla ofbeldið yfir sig og fjölskyldu sína.  Þetta er 

ansi mikil ábyrgð fyrir barn að bera og veldur þeim oft streitu og kvíða (Barnett o.fl., 2011). 

Ingólfur V. Gíslason útskýrir ferli ofbeldis í bók sinni Ofbeldi í nánum samböndum  að 

ofbeldi er beitt og svo tekur við tímabil iðrunar geranda og allt er gott í einhvern tíma 

þangað til ofbeldi er beitt aftur og börnin vita ekki í hvorn fótinn þau eiga að stíga (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008). Mikið álag getur aukið líkur á að ofbeldi eigi sér stað, þá er bág 

fjárhagsstaða og/eða atvinnuleysi þar fremst í flokki.  Slök foreldrafærni, áföll, eigið 

uppeldi og vímuefnaneysla eru einnig áhættuþættir ofbeldis. Foreldrar sem þola illa 

áreiti, eru með neikvæða sjálfsmynd, þunglyndi, depurð og/eða eiga erfitt með að sýna 

samkennd og stjórna skapi sínu eru líklegri til að beita börn sín ofbeldi en aðrir (Barnett 

o.fl., 2011). 

  Á síðustu tveimur áratugum hefur ofbeldi gegn börnum verið veitt meiri athygli.  

Langtímarannsóknir hafa sannað að ofbeldi á heimili hefur langvarandi og stundum mjög 

mikil áhrif á börn. Það er aukin hætta á að þau þrói með sér áfengisvanda, þjáist af 

þunglyndi og glími við alvarleg félagsleg og sálræn vandamál seinna í lífinu. Þá er mun 

líklegra að börn sem horfa upp á ofbeldi inni á heimilinu og hafa verið vanrækt beiti sín 

eigin börn ofbeldi seinna meir (Barnett o.fl., 2011) (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Streita er einnig áhættuþáttur vímuefnaneyslu og er óumflýjanlegur partur af lífi 

hvers einstaklings.  Visst magn streitu er eðlilegt og nauðsynlegt til að lifa af ef við erum í 

hættu. Hæfileg streita  hjálpar börnum að takast á við erfiðleika í lífinu með stuðningi 

fullorðinna.  Ef streita verður hins vegar of mikil og yfirþyrmandi fyrir barn og því tekst 

ekki að ráða við hana getur það valdið varanlegum heilsfarslegum vandamálum (Hess, 

Shannon og Glazier, 2011). Það er mjög einstaklingsbundið hvernig börn og unglingar 

upplifa streitu. Það að lenda í rifrildi eða að taka próf er flokkað sem venjuleg streita. Áföll 

og langvarandi álag, t.d. að búa í fátækt, vera vanræktur eða beittur ofbeldi flokkast undir 

óvenjulega streitu og er mun alvarlegra og getur haft varanleg áhrif á andlega  og 

líkamlega heilsu ungmenna, ekki síður á fullorðinsárum (Denys o.fl., 2011).     Mikil og 

langvarandi streita getur leitt til  mismunandi neikvæðra áhrifa á heilsu barna til langs 

tíma.  Streita getur truflað eðlilegan heilaþroska og haft skemmandi áhrif á starfsemi 

tauga og ónæmiskerfis.  Einnig getur langvarandi streita í æsku leitt til heilsuvandamála 

seinna á lífsleiðinni, svo sem drykkjusýki (Kestilä o.fl., 2008). Sumir fræðimenn telja að 
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geta foreldra í streitustjórnun segi til um hversu mikil áhrif streita hefur á börn þeirra og 

eiginleika þeirra til að ráða við hana (Kelley o.fl., 2011). Börn og unglingar sem búa við 

fátækt eru mun útsettari fyrir streituvöldum í umhverfi sínu. Þau horfa oftar uppá ofbeldi 

eða eru beitt því, lenda oftar í áföllum og streituvaldandi aðstæðum,  þau eru oftar 

umlukin ringulreið, ósætti innan heimilisins, skaðandi eða óuppbyggilegum 

uppeldisháttum, geðrænum vandamálum eða skilnaði foreldra. Fátækir foreldrar hafa 

minni samfélagslegar bjargir og tækifæri og andleg líðan er að jafnaði verri en hjá þeim 

sem eru betur settir fjárhagslega.  Þetta veldur því oft að samskipti foreldra og barna 

þeirra verður minni og stirðari (Santrock,2016).  

Þeir streituvaldar sem skora hæst í streitu barna og unglinga eru vímuefnaneysla 

og skilnaður foreldra(Þórarinn Tyrfingsson o.fl., 2010), að verða vitni að ágreiningi og 

ofbeldi og einnig atvinnuleysi foreldra. Aldur og kyn ráða miklu um hvernig börn og 

unglingar upplifa streitu (Santrock, 2016).   

Á unglingsárunum hefur streita meiri áhrif á stúlkur en drengi. Þó að rannsóknir 

sýni að umhverfið hafi áhrif á þau líka, þá hefur það áhrif á fjölskylduna ef barnið hagar 

sér illa, pirrar, truflar eða er dapurt og hefur það leitt til meiri streitu í samskiptum 

fjölskyldunnar (Theodore, 2017). Unglingar eru sérlega viðkvæmir.  Fullorðnir, aðallega 

foreldrar, gegna stóru hlutverki í að styðja unglinga og styrkja sjálfsmynd þeirra og láta 

þau finna að þau séu metin að verðleikum (Santock, 2016). Með þessu er lagður 

grunnurinn að því að þau ráði við streituna sem fylgir þessu mikilvæga þroskaskeiði 

(Theodore, 2017).  

Að geta ekki sótt stuðning hjá foreldrum sínum veldur ungmennum óöryggi, þau 

skortir fyrirmynd í streitustjórnun og  útkoman verður að streitan verður meiri hjá þeim 

en öðrum.  Félagslegur þrýstingur og skólatengd vandamál geta ýtt undir enn meiri streitu 

og er þá mikilvægt að hafa foreldra eða einhvern til staðar sem getur stutt og unnið úr 

streitunni með ungmenninu (Theodore, 2017).  Streita dregur líka úr getu ungmenna til 

að hegða sér viðunanlega í skóla og við jafningja. Auk þess hafa rannsóknir tengt  

andfélagslega hegðun barna og unglinga við neikvæða útkomu síðar eins og að hætta í 

skóla, langtíma atvinnuleysi á fullorðinsárum og afplánun í fangelsi (Siegel, 2016).   

Þeir sem hafa fengið góðan grunn í uppeldi sínu, þar sem notaðar hafa verið 

leiðandi uppeldisaðferðir, og tengslamyndun hefur verið góð milli barns og uppalanda eru 

líklegri til að hafa verkfæri til að leysa vandamál og draga úr streitu í lífi sínu.  Börn sem 
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alin eru upp í vímuefnasjúkri fjölskyldu þar sem þessu er ekki til að dreifa hafa oft ekki 

þessi verkfæri til að leysa vandamálin á jákvæðan hátt. Vímuefnasjúkir foreldrar hafa 

jafnan ekki getu til að styðja barn sitt í þessum aðstæðum.  Þá er mikilvægt að hafa 

einhvern annan sem getur hjálpað, ættingja, vin eða starfsmann í skólanum eða kennara 

(Santrock, 2016).  

Einstaklingur sem býr við aðstæður eða sýnir hegðun sem líkleg er til að leiða til 

erfiðleika ef ekkert er að gert er sagður vera í áhættuhópi. Heili ungs fólks er enn í mótun 

til 20 ára aldurs. Áfengisneysla á þessum tíma getur skaðað ákveðnar stöðvar heilans 

varanlega. Skaðlegar afleiðingar eru t.d óhöpp og slys, breytingar og skaði á líffærum og 

félagslegt tjón tengt fjölskyldu, vinum og vinnu. (Embætti landlæknis, 2010). Unglingar 

vita hvað er rétt og rangt, en eru oft ekki búnir að þroskast nóg til að gera sér fulla grein 

fyrir hættunum sem fylgja vímuefnanotkun (Doweiko, 2012). Samtvinnun líffræðilegra, 

sálfræðilegra og félagslegra þátta stuðla að þeim vandamálum sem unglingar og ungt fólk 

lendir í.  Þegar þessir einstaklingar neyta t.d.vímuefna, eru það nokkrir þættir sem þarf að 

líta á sem orsök vandans (Santrock, 2016). Þar má nefna erfðafræðilega þætti og 

heilastarfsemi, svo sem líffræðilega viðkvæmni fyrir vímuefnum (Þórarinn Tyrfingsson, 

2010). Sálfræðilegir þættir eins og sjálfsstjórn og samviskusemi gætu t.d. haft áhrif á hvort 

þeir falla fyrir vímuefnum, taki þátt í afbrotum, fari að stunda kynlíf ung (Livingston o.fl., 

2018). Félagslegir þættir hafa áhrif á hvort samband sé gott við foreldra og vini. Ef góð 

tengslamyndun hefur orðið á milli barns og foreldra og samband þeirra á milli er gott eru 

minni líkur á áhættuhegðun. Rifrildi og árekstrar á heimili, lítið eftirlit og ótrygg 

tengslamyndun í æsku gera lítið annað en að ýta undir áhættuhegðun barna. Það er 

foreldranna að letja börn sín til samvista við börn í áhættuhegðun, börnin sjálf hafa 

yfirleitt ekki þann eiginleika á þessum aldri til að sjá hætturnar og afleiðingar 

áhættuhegðunar. Ef þessi ungmenni eru utangátta og vinalaus er það áhættuþáttur, þar 

sem þau gera oft hvað sem er til að vera viðurkennd og fá að vera með í hópnum. Góður 

og virkur hugur foreldra styður við foreldrafærni og verndun barnanna þeirra frá 

vímuefnaneyslu og afbrotahegðun. Viðhorf foreldranna sjálfra hefur líka mikið að segja 

sem forvörn (Santrock, 2016). 

Það eru nokkrir hlutir sem hafa áhrif á hvort ungmenni hefji vímuefnanotkun eða 

ekki.  Erfðir hafa sitt að segja, eftirlit foreldra og vímuefnaneysla foreldranna sjálfra, 

félagsskapur og lífsreynsla eins og ofbeldi og vanræksla svo eitthvað sé nefnt.  Þá hefur 
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líkamlegur, tilfinningalegur og taugafræðilegur þroski á uppvaxtarárum mikið að segja.  

Talið er að hluti barna noti vímuefni til að deyfa einkenni kvíða og þunglyndis (Doweiko, 

2012). Foreldrar sem hafa sjálfir þjáðst af þunglyndi eða kvíða eru líklegir til að yfirfæra 

það yfir á börnin sín (Santock, 2016).   

Rannsóknir sýna að það að fá ekki leiðsögn frá foreldrum á fyrstu árum ævinnar, 

að eyða tíma saman og læra t.d. hvernig á að leysa ágreining, geti haft áhrif á börn langt 

fram á fullorðinsár.  Viðhorf foreldra varðandi vímuefni og áhrif áfengis er oftast mun 

mikilvægara og áhrifaríkari forvörn gegn vímuefnaneyslu en viðhorf vinahóps 

unglinganna.  Það er því veruleg tenging á milli vímuefnaneyslu foreldra á uppvaxtarárum 

og vímuefnaneyslu barna þeirra á unglingsárum.  Á uppvaxtarárum til unglingsára tileinka 

börn sér viðhorf og skoðanir foreldra sinna á neyslu vímuefna og áfengis. Góð 

tengslamyndun foreldra og barna í æsku er verndandi þáttur þegar kemur að 

vímuefnaneyslu (Sóley S. Bender, 2016).  Þeim börnum sem hafa notið hlýju, athygli og 

áhuga frá foreldrum sínum gengur betur að halda sig á beinu brautinni, eiga jákvæðari 

samskipti við fullorðna, eru með betri félagslega færni og eiga auðveldara með að 

aðlagast nýjum aðstæðum (Santrock, 2016). Eitt af því sem hefur áhrif á neyslumynstur 

unglinga er eftirlit foreldra.  Unglingar sem eiga foreldra sem eru með fastar reglur og 

setja þeim mörk um útivistartíma, að láta vita af sér og með hverjum þau eru standa mun 

betur þegar kemur að hegðunarvandamálum, ólöghlýðni og vímuefnanotkun. Þegar 

þessu eftirliti er svo fylgt eftir er mun auðveldara að grípa inní og stýra barninu í burtu frá 

vímuefnaneyslu eða taka á því, heldur en ef það er þegar skeð.  Það virkar sem verndandi 

þáttur ef börn og unglingar eiga auðvelt með að leita til foreldra sinna og tala um hvað er 

að gerast í lífi þeirra og fá ráð varðandi vini sem eru í neyslu (Livingston o.fl., 2018).   

Sýnt hefur verið fram á að takmörkuð tengsl milli barna og foreldra eykur líkur á 

áhættuhegðun. Börn sem sæta illri meðferð fyrir 12 ára aldur eru líklegri en önnur börn 

að byrja að stunda kynlíf snemma. Foreldrar eru miklir áhrifavaldar í lífi barna sinna og 

hefur eftirlit þeirra með börnum sínum mikið að segja um kynhegðun þeirra. Ef eftirlit er 

lítið eða vantar alveg, leita þau til vinanna með fyrirmyndir. Það er staðreynd að íslenskir 

unglingar byrja snemma að stunda kynlíf.  Að byrja snemma að sofa hjá er birtingarmynd 

þess að foreldrum hafi ekki tekist vel til í uppeldinu og ekki hafi tekist að byggja upp 

sterkan einstakling með skýra framtíðarsýn.  Þetta ýtir einnig undir aðra áhættuhegðun 
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(Sóley S. Bender, 2016). Rannsóknir sýna að því fyrr sem unglingar hefja áfengisdrykkju, 

því líklegra er að þeir neyti ólöglegra vímuefna því eru meiri líkur á að þau þrói með sér 

ávana og vímuefnasýki á viðkvæmu þroskaskeiði.  Talið er að á það séu tvær mögulegar 

skýringar á af hverju þau byrji að drekka ung. Þau  séu af einhverjum ástæðum veikari 

fyrir áfengi og ánetjist því fljótt og vímuefnavandi myndast, eða að þau séu líkamlega og 

tilfinningalega vanbúin til að þola áhrif vímuefna á miðtaugakerfið og gæti það leitt til 

alvarlegrar misnotkunar vímuefna. Munurinn á því að 12 ára unglingur hefji neyslu og 18 

ára unglingur hefji neyslu er  sá að 12 ára einstaklingur er líklegur til að missa fljótt tökin 

á neyslunni. Þetta hefur svo í för með sér að námsgengi og ástundun verður ábótavant, 

samband við foreldra og vini verður erfiðara. Einnig má vænta að sjálfsmynd verði fyrir 

hnekkjum og áhugamál dala. Aftur á móti er 18 ára einstaklingur búinn að taka út mun 

meiri þroska, langt kominn með framhaldsskóla, er kannski kominn í samband og lifir 

stabílu lífi hjá foreldrum þegar hann byrjar að drekka. Einstaklingurinn sem byrjaði 12 ára 

fer í sína fyrstu vímuefnameðferð um 18 ára en sá sem byrjaði 18 er kannski að fara í sína 

fyrstu meðferð um þrítugt. Líkur eru á að hann hafi mun meiri stuðning frá maka og vinum 

þegar hann kemur heim úr meðferð, sem eykur líkur á bata, en 18 ára einstaklingurinn 

sem fór hratt niður og braut eflaust margar brýr að baki sér (Einar Gylfi Jónsson, 2001).    

 

5.5 Verndandi þættir 

Það hefur mikið að segja ef barnið á bakland. Oft gleymist að nefna hvað 

stórfjölskyldan, foreldrar vina, þjálfarar, kennarar og aðrir  geta gegnt stóru hlutverki í að 

vernda barn fyrir áhrifum vímuefnasýki á heimilinu.  Þessir einstaklingar veita oft þann 

stuðning, hlýju og öryggi sem vantar í lífi þess. Aðstandendur vímuefnasjúkra taka oft á 

sig að keyra barnið á æfingar, gefa því að borða og sinna því sem foreldrar þess gera ekki 

sökum  neyslunnar. Þó kemur það upp að þessum hópi fólks finnist þetta yfirþyrmandi og 

erfitt, að sjá um börnin að auki við sín eigin. Ef að börnin hafa fengið þennan stuðning og 

umönnun, en svo hættir það skyndilega þá gæti það aukið á vanlíðan og áhrif sem 

vímuefnanotkun foreldranna hefur á þau. Þau gætu upplifað að allir yfirgefi þau og engum 

sé treystandi (Kinney, J. 2006). 

Seigla er hæfni einstaklinga til að ná góðum þroska þrátt fyrir erfiðleika í lífi þeirra. 

Seigla verður til við reynslu einstaklings og endurspeglar innri styrkleika hans sjálfs og ytri 
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verndandi þætti eins og stuðning frá fjölskyldu, skóla og samfélagi (Sigrún Harðardóttir, 

2015). Rannsóknir sýna að virk heilastarfsemi og góðar uppeldisaðferðir hafa mikið að 

segja þegar kemur að seiglu barna og unglinga (Santrock, 2016). 

Í rannsókn sem gerð var á börnum vímuefnasjúkra á Hawai kom í ljós að þeir 

einstaklingar sem höfðu ekki orðið fyrir verulegum áhrifum frá vímuefnanotkuninni á 

heimilinu við 18 ára aldur voru skoðuð sérstaklega og kom í ljós að þau höfðu fengið meiri 

athygli og höfðu þar að auki ekki upplifað mikla streitu í fjölskyldunni til 2 ára aldurs.  Þau 

uxu úr grasi með jákvæðari sjálfsmynd, meira sjálfstraust, voru sjálfstæðari og 

metnaðarfyllri en hinn hópurinn. Þau höfðu einnig mun meira sjálfstraust. (Kinney, 2006). 

Skólasókn  og tómstundir eru verndandi þættir fyrir áhættuhegðun barna og 

unglinga. Rannsóknir hafa staðfest að tengsl eru á milli tilfinningalegs stuðnings foreldra 

og barna og velgengi í skóla. Þetta eykur líka jákvætt viðhorf barna til náms og betri 

samfélagslegrar hæfni. Þetta nýtist í skólanum þar sem félagsauður er meiri hjá þessum 

krökkum, sem hvetur þau ennfremur til þess að stunda nám af ánægju (Sigrún 

Harðardóttir, 2015). Erfiðleikar í námi skiptast jafnan í sértæka námsörðugleika og 

almenna námserfiðleika og stafa annað hvort af taugasálfræðilegum röskunum á 

námshæfni eða af tornæmi og þroskahömlun. Námsörðugleikar geta líka verið af öðrum 

toga óskyldum þessum, sökum erfiðra félagslegra aðstæðna. Rannsóknir sýna að ef 

ungmenni ná ekki góðum persónulegum og félagslegum þroska getur það haft áhrif á 

gengi í námi (Sigrún Harðardóttir, 2015). Börn og unglingar sem lifa við heimilisofbeldi eru 

líka þolendur ofbeldis sjálf.  Skólarnir eru mikilvægur hlekkur til að undirbúa þau undir að 

skilja hvað gerist í þessum aðstæðum, verja sig fyrir þeim og vinna með til að gera þeim 

þetta bærilegra. Það er mikilvægt að þessum krökkum sé mætt af skilningi og hjálpsemi. 

Skólinn er kannski þeirra eini griðarstaður (Jarolmen, 2014). 

Margar íslenskar rannsóknir sýna að þátttaka ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi er 

mikilvæg forvörn gegn áhættuhegðun.  Íþróttaiðkun eykur líkur á að ungmenni haldist í 

skóla, námsárangur verði betri, sjálfstraust og sjálfsvirðing eflist og almennt hreysti og 

líðan verði betri.  Þessir þættir stuðla að því að ungmennið umgangist og sé í umsjón góðra 

fyrirmynda og haldist því frá því að leiðast út í áhættuhegðun. Þetta er mikilvægt þar sem 

mest hætta er á áhættuhegðun á aldrinum 11-17 ára. Íþróttaiðkun er sérstaklega 

mikilvæg fyrir börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður( ÍSÍ, e.d.). 
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6 Fullorðin börn vímuefnasjúkra 

Allt að 25% einstaklinga eru talin vera fullorðin börn vímuefnasjúkra (Steinunn 

Hrafnsdóttir og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2010). Það er staðreynd að vímuefnasjúkar 

fjölskyldur geta haft mikil áhrif á líf barna.  Þessi áhrif eru mismikil en eru oftast 

langvarandi. Það eru margir þættir sem spila þarna inn í, t.d. aldur barns, hversu mikil og 

langvarandi neyslan var og hvort barnið sætti ofbeldi og vanrækslu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2016). Ef ástandið er langvarandi og barnið hefur ekki utanaðkomandi 

stuðning frá öðrum í umhverfi sínu, svo sem ættingjum, geta afleiðingarnar verið 

alvarlegri (Kinney, 2006).  Dæmi um afleiðingar gætu verið t.d. að hafa ekki hugmynd um 

hvað eru eðlileg samskipti innan hóps, eiga erfitt með að klára það sem þau byrja á, að 

ljúga í aðstæðum þar sem auðveldara væri að segja sannleikann, að þurfa stöðugt 

samþykki annarra á eigin ágæti, að dæma sig hart, að eiga erfitt með að slaka á og 

skemmta sér, forðast deilur, trygglyndi við þá sem eiga það ekki skilið og erfiðleikar með 

að viðhalda parasambandi (Árni Þór Hilmarsson, 1993). Á unglingsárum er reiði og 

vanlíðan oft tekin út í vímuefnaneyslu eða hegðunarvandamálum. Að alast upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum hvort sem það er annað eða bæði, hefur sýnt að börn þeirra 

hafa tilhneigingu til meiri viðkvæmni fyrir vægu þunglyndi, kvíðaröskunum og allskonar 

fælni. Þegar þessir einstaklingar fullorðnast verða þeir enn viðkvæmari fyrir líkamlegum 

sjúkdómum (Doweiko, 2012). Rannsóknir á fjölskyldum hafa tengt  hegðunarvanda og 

aðra áhættuhegðun barna og unglinga við að hætta í skóla, glíma við langtíma 

atvinnuleysi á fullorðinsárum og afplánun í fangelsi. Tengsl eru á milli bágrar 

efnahagsstöðu og streitu vímuefnasjúkra foreldra og áhættuhegðunar og streitu 

fullorðinna barna þeirra á fullorðinsárum.  Þetta rennir stoðum undir að foreldrar sem 

upplifa streitu sökum bágrar efnahagslegrar stöðu ala af sér börn sem upplifa sömu 

streituna og  þar að auki erfiðleika í parasambandi (Siegel, 2016). 

Í rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur og Jónu Margrétar Ólafsdóttur (2016), þar sem 

rannsökuð var fjölskylduánægja í vímuefnasjúkum fjölskyldum, kom í ljós að til þess að 

tveir einstaklingar eigi góð samskipti og upplifi ánægju í sambandinu verði vissir þættir að 

vera til staðar, svo sem aðlögunarhæfni, sjálfstraust, geta til að leysa vandamál saman,  

traust og nánd við makann og tilfinningastjórnun (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét 

Ólafsdóttir, 2016).  Ef hægt er að leysa úr ágreiningi og deilum með spjalli og semja um 

hlutina þá stuðlar það að góðum samskiptum, samheldni og fjölskylduánægju (Siegel, 
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2016). Rannsóknir hafa sýnt að vímuefnasjúkar fjölskyldur vantar þessa samheldni og 

fjölskylduánægju. Þetta hefur með sjálfstraust að gera, þeir sem búa í vímuefnasjúkri 

fjölskyldu eru að jafnaði með lítið sjálfstraust en tenging er á milli góðs sjálfstrausts og 

fjölskylduánægju. (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2016). Uppkomin 

börn vímuefnasjúkra eiga oft erfitt með samskipti í parasambandi sökum þess að þau 

upplifa svo mikla vanlíðan. Þau verða oft kvíðin og reið í erfiðum aðstæðum og vilja ekki 

takast á við togstreitu í sambandinu. Því fleiri áföll sem fólk lendir í í æsku, sérstaklega 

konur, því meiri líkur eru á að þær hefji samband með vímuefnasjúklingi (Dube o.fl., 

2002). Rannsóknir og samanburður á uppkomnum börnum vímuefnasjúkra og þeirra sem 

ólust ekki upp hjá vímuefnasjúkum bendir til þess að vímuefnasýki foreldra hafi mikið að 

segja um afdrif barna á unglings- og fullorðinsárum.  Kom fram að þeir sem ólust upp hjá 

vímuefnasjúkum foreldrum áttu við meiri samskipta- og hegðunarvanda að stríða og meiri 

vanlíðan á unglingsárum en aðrir. Einnig höfðu þau minna innsæi í eigin líðan og notaði 

þessi hópur meira af vímuefnum. Á fullorðinsárum upplifðu þau minni ánægju og 

samskiptafærni í samskiptum við börn sín og maka. Þeir sem ólust ekki upp við 

vímuefnasýki foreldra voru marktækt ánægðari með fjölskylduna, voru í betri samskiptum 

við börn og maka og glímdu ekki við sömu samskipta- og hegðunarvandamál. Andleg líðan 

var jafnframt betri hjá þessum hóp.  Þó að það sé ekki hægt að alhæfa um lífsgæði 

uppkominna barna vímuefnasjúkra né slá því föstu að líðan þeirra sé verri en annarra með 

tilliti til andlegrar heilsu og samskiptahæfni þá er vissulega líklegra að þau upplifi aukna 

erfiðleika á lífsleiðinni sökum aðstæðna í æsku. Þar að auki er líklegra að uppkomin börn 

vímuefnasjúkra reyni að forðast erfiðar aðstæður og upplifi meiri kvíða en aðrir.  Geta 

þeirra til að mynda traust og eiga náin samskipti við aðra er oft minni en annarra og þau 

upplifa jafnframt ekki eins mikla ánægju með börnum sínum og maka og þeir sem ólust 

ekki upp í vímuefnasjúkri fjölskyldu (Steinunn Hrafnsdóttir og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 

2016). Hegðun foreldra undir áhrifum vímuefna, viðhorf foreldra til vímuefnanotkunar, 

óáreiðanlegar uppeldisaðstæður,  auk erfðafræðilegs þáttar hefur sterka tengingu við 

misnotkun áfengis uppkominna barna vímuefnasjúkra (Kestilä o.fl., 2008).  

Niðurstöður margra rannsókna á uppkomnum börnum vímuefnasjúkra gefa til kynna 

að þessir einstaklingar séu upp til hópa meðvirkir, velji að vera í parasambandi með 

vímuefnasjúklingi eða óstarfhæfum einstaklingi og séu háð sambandinu, þá sérstaklega 

konur. Rannsókn Toni Terling Watt frá árinu 2002 sýnir allt aðrar niðurstöður. Rannsókn 
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hennar leiddi í ljós að uppkomin börn vímuefnasjúkra eru sjálfstæðir einstaklingar sem 

fara sínar eigin leiðir, finnist oft erfitt að fóta sig í parasambandi vegna neikvæðrar reynslu 

eigin foreldra í parasambandi eða skilnaðar í æsku. Þar að auki sýndu niðurstöður að 

fullorðin börn vímuefnasjúkra eru ekki hrædd við að yfirgefa óstarfhæft samband og búa 

ein. Aftur á móti gæti þetta unnið gegn þeim á þann hátt að þau ná ekki að upplifa eðlilegt 

heilbrigt samband (Watt, 2002). 

ACE study (Adverse Childhood Experiences) er ein af stærstu rannsóknum á 

misnotkun og vanrækslu barna í æsku og tengsl þess við heilsu og velferð seinna á 

lífsleiðinni.  Upprunaleg rannsókn fór fram á 17.000 einstaklingum í Bandaríkjunum á 

árunum 1995-1997 og var unnin af Keiser Permanente og Centers for Disease control and 

Prevention. ACE kvarðinn er byggður á spurningalista sem notaður er af félagsráðgjöfum 

og öðru fagfólki til að meta skaðlega reynslu í æsku og hvaða afleiðingar það gæti haft á 

líf einstaklingsins seinna á lífsleiðinni.  Í listanum eru spurningar sem vísa til andlegs og 

líkamlegs ofbeldis, kynferðisofbeldis og ofbeldis á móður þolanda innan heimilisins, hvort 

það hafi verið vímuefnanotkun á heimilinu, geðræn vandamál, skilnaður foreldra og hvort 

foreldri hafi annað hvort farið í vímuefnameðferð eða sætt fangelsisvist.  Svörin gefa svo 

vísbendingu um hversu mikil áhrif æskan hafði á einstaklinginn (CDC, e.d.). Fullorðnir með 

áfengisheilkenni fósturs (FASD) eru með verulega vitsmunalega annmarka sökum 

vímuefnaneyslu móður á meðgöngu, þetta veldur því að þeir eru með hærri tíðni 

geðrænna vandamála, líkamlegra kvilla og eru hvatvísari sem eykur líkur á áhættuhegðun 

eins og vímuefnaneyslu og verri ákvarðanatöku.  Sökum greindarskerðingar er hærri tíðni 

misbeitingar barna og þarf oft að fjarlægja þau af heimili sínu (Denys, Rasmussen og 

Henneveld, 2011). 

Fullorðnir einstaklingar sem mynduðu traust tengsl við foreldra sína í æsku eru 

með jákvæðari viðhorf til parasambanda, finnst auðveldara að finna til nándar við aðra 

og hafa minni áhyggjur og streitu tengda sambandinu. Þá finna þessir einstaklingar að 

jafnaði til meiri ánægju í parasambandi og eru einnig ólíklegri til að vera makanum ótrúir.  

Fullorðnir einstaklingar sem upplifðu ótraust tengsl í æsku, t.d. ef þeim var hafnað 

af foreldrum sínum, upplifa gjarnan að eiga erfitt með að stofna til parasambands.   Ef 

þessir einstaklingar stofna til parasambands eru líkur á að einstaklingurinn haldi 

makanum frá sér og vilji ekki mikla nánd (Santrock, 2016). Ef fullorðinn einstaklingur sem 
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upplifði ótraust tengsl, sem einkenndust af óöryggi, gæti einstaklingurinn orðið mjög 

háður makanum og krafist nándar, sýnt mikla tilfinninga- og afbrýðissemi sem og sýnt 

makanum mikið vantraust (Santrock, 2016). 

7 Úrræði 

Helgi Gunnlaugsson félagsfræðingur bendir á að það þurfi viðhorfsbreytingu hjá 

fullorðnum hvernig þeir takast á við áfengisneyslu ungmenna. Hann telur að lykillinn sé 

að banna ekki neyslu þess, heldur að leiðbeina þeim með notkun þess.  Áfengi hluti af lífi 

margra og er og verður hér til frambúðar (Helgi Gunnlaugsson, 2001).  

Félagsráðgjafar koma að mörgum málum í samfélaginu.  Góð  og nauðsynleg 

forvarnarvinna félagsráðgjafa í ofbeldis og vímuefnamálum er að virkja samskipti barna, 

unglinga og foreldra, varðandi eftirlit, skýr mörk og leiðandi uppeldishætti. Þetta hefur 

sannast að sé verndandi þáttur fyrir áhættuhegðun, þar með talið að byrja snemma að 

sofa hjá. Góð samskipti unglinga og foreldra og eftirlit geta verulega dregið úr ótímabærri 

þungun hjá unglingsstúlkum. Þetta er oft erfitt þar sem foreldrar vinna mikið og einstæðir 

foreldrar þurfa oft að vinna enn meira og eru ekki með nægt eftirlit með börnunum sínum 

(Jarolmen, 2014). Foreldrar sem eru í vímuefnaneyslu eru oft það uppteknir af neyslunni 

að eftirliti þeirra á börnum sínum er ábótavant (Doweiko, 2012). Uppkomnum börnum 

vímuefnasjúkra gæti ef til vill nýst best þjónusta sem tekur á andlegri líðan, eins og streitu, 

kvíða og þunglyndi sem hrjáir þennan hóp gjarnan. Það þarf líka að rannsaka betur 

skammtíma- og langtímaáhrif vímuefnaneyslu á heimili í uppvexti (Steinunn Hrafnsdóttir 

og Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2016). Reglugerðir sem hafa áhrif á munstur og umfang 

vímuefnanotkunar og skaðsemi þess geta virkilega dregið úr vandamálum tengdum 

vímuefnaneyslu, og inngrip í heilbrigðiskerfinu getur stuðlað að bata þeirra sem eru með 

vímuefnatengd heilsuvandamál (WHO, e.d.). Félagslegar reglugerðir þurfa að styðja við 

bakið á fjölskyldum á álagstímum sökum efnahagslegrar lægðar. Mikilvægt er að þjálfa 

foreldra í að ráða við efnahagslegar og tilfinningalegar áskoranir sem fjölskyldan á eftir að 

standa frammi fyrir þegar erfiðir tímar koma (Siegel, 2016). Foreldrar sem styðja hvert 

annað og leysa ágreining á áhrifaríkan hátt þrátt fyrir efnahagslegar þrengingar geta 

brynjað sig og börnin sín fyrir þessum áhrifum sem venjulega fylgja bágri efnahagslegri 
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stöðu. Þessa foreldrafærni er hægt að kenna og nota í félagsráðgjafaviðtölum fyrir 

fjölskyldur sem glíma við slík vandamál (Siegel, 2016). Nauðsynlegt er að 

heilbrigðisstarfsmenn skimi fyrir ofbeldi á heimilum. Ljósmæður eru í lykilstöðu til þess 

þar sem flestar þungaðar konur koma til þeirra á meðgöngu, alla vega í eitt skipti. Þá er 

mikilvægt að afla upplýsinga um hvort það séu fleiri börn á heimilinu. Það þarf svo að vera 

gott þverfaglegt samstarf á milli fagaðila.  Það er mikilvægt að þeir sem koma að málum 

fjölskyldunnar séu meðvitaðir um ofbeldi, vímuefnaneyslu foreldra. Börn sem glíma við 

námsörðugleika tengda ofbeldi á heimili eru t.d. í hættu að fá ranga meðhöndlun á sínum 

málum ef enginn veit um heimilisaðstæður, sem er þá ekki líklegt til að hjálpa barninu 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Rand Conger sérfræðingur í fjölskyldulífi leggur til að 

félagslegar reglugerðir styðji við bakið á fjölskyldum á álagstímum sökum efnahagslegrar 

lægðar. Hann leggur líka til að þjálfa foreldra í að ráða við efnahagslega, tilfinningalega og 

fjölskylduáskoranir sem hún á eftir að standa frammi fyrir þegar erfiðir tímar koma (Siegel, 

2016). Það kemur fram í rannsókn Conger að foreldrar sem styðja hvert annað og leysa 

ágreining á áhrifaríkan hátt þrátt fyrir efnahagslegar þrengingar og mótlæti geta brynjað 

sig og börnin sín fyrir þessum áhrifum. Þessa foreldrafærni er hægt að kenna og nota í 

félagsráðgjafaviðtölum við fjölskyldur sem glíma við slík vandamál (Siegel, 2016). Að koma 

í veg fyrir skaðlega reynslu í æsku (ACE) og að vinna með þeim sem hafa orðið fyrir slíkri 

reynslu er talið geta dregið úr vímuefnatengdum vandamálum á fullorðinsaldri (Dube 

o.fl., 2002). 

8 Umræður og lokaorð 

Rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi þessarar 

heimildaritgerðar verður nú svarað hér, en hún er svohljóðandi :„Hefur það áhrif á 

foreldrafærni að alast upp í vímuefnasjúkri fjölskyldu?“ og „Hvernig gengur uppkonmnum 

börnum vímuefnasjúkra að viðhalda heilbrigðu parasambandi?“ 

Vímuefnasýki er hluti af lífi margra barna í heiminum.  Vímuefnasýki foreldra hefur 

áhrif á mörg þeirra ævilangt, þó þau séu misjafnlega mikil.  Helstu áhrifaþættir eru 

heimilisaðstæður, tengslamyndun barna og foreldra, seigla barns, alvarleiki og lengd 

vímuefnaneyslunnar, ofbeldi og vanræksla og stuðningur utan eða innan fjölskyldu.  
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Áhættuþættir eins og viðhorf til neyslu, uppeldi og eftirlit hafa líka sitt að segja.  

Foreldrahlutverk og foreldrafærni uppkominna barna vímuefnasjúkra veltur á þessum 

þáttum.  ACE kvarðinn gefur vísbendingu um hversu vel foreldri á eftir að takast í 

foreldrahlutverkinu og hversu góða foreldrafærni viðkomandi hefur.  Því hærra sem 

einstaklingur skorar á ACE spurningalistanum því meiri neikvæðum áhrifum hefur hann 

orðið fyrir í æsku (CDC, e.d.). Niðurstaðan er því sú að því fleiri neikvæðir þættir sem 

tengjast vímuefnasýki sem hafa verið í lífi barna vímuefnasjúkra í æsku, t.d. ofbeldi, 

vanræksla, óviðunandi uppeldishættir og lítill stuðningur, því meiri áskorun virðist 

foreldrahlutverkið vera og foreldrafærni ekki góð (Kinney, 2006).   

Þar sem mörg uppkomin börn vímuefnasjúkra bjuggu við aðstæður sem teljast 

ekki eðlilegar í æsku og sannað er að margir vímuefnasjúkir foreldrar hafa áhrif á börn sín, 

með vímuefnaneyslu, hegðun, uppeldisaðferðum, ofbeldi og vanrækslu og geðrænum 

vandamálum, þá er hægt að draga þá ályktun að þeir sem hafa upplifað vímuefnin í sinni 

verstu mynd hafi orðið fyrir verstum áhrifum til frambúðar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2016) (Kinney, 2006).  Hefur þetta þá óneitanlega áhrif á getu þeirra í foreldrahlutverkinu 

þar sem þau kunna ekki á það sem eðlilegt þykir, varðandi uppeldi, hegðun og mörk.  

Sumir hafa þó unnið í fortíðinni og lært foreldrafærni og slíkt sem tengist börnum þeirra 

(PMTO, e.d).   

Hvað varðar parasambönd uppkominna barna vímuefnasjúkra þá er hægt að 

álykta út frá gefnum upplýsingum að þessi hópur eigi oft í erfiðleikum með að stofna til 

og viðhalda heilbrigðu parasambandi.  Þau virðast mörg leita í sambönd sem eru 

óstarfhæf, hvort sem það er með vímuefnasjúklingi eða ekki. Sambandsslit og ágreiningur 

virðist vera ríkjandi hjá þessum hóp sem gefur til kynna að þau séu leitandi og að þau viti 

ekki hvernig á að haga sér í heilbrigðu sambandi.  Þó er þetta ekki algilt (Dube o.fl., 2002). 
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