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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort einstaklingar sem nota vímuefni í æð myndu 

nýta sér neyslurými ef það yrði sett upp í Reykjavík og hvernig ákjósanlegast væri að 

skipuleggja slíkt rými með þarfir notenda í huga. Tilgangurinn er einnig að skoða þá 

aðstöðu/aðstöðuleysi sem hópurinn býr við og einnig skoða áhættuþætti sem fylgja 

vímuefnanotkun í æð. Rannsóknin byggir á spurningalista sem lagður var fyrir 48 

einstaklinga (36 karla og 12 konur) í árslok 2017. Svör við spurningalistanum eru sett í 

samhengi við umfjöllun fræðimanna um jaðarsetningu sem félagslegt ferli og greind út 

frá eftirfarandi lykilhugtökum: innri og ytri brennimerking, jaðarsetningu og samtvinnun 

mismunabreyta. Sérstök áhersla var lögð á hugmyndafræði skaðaminnkunar sem annars 

vegar andsvar við félagslegu óréttlæti sem jaðarsettir einstaklingar verða fyrir og hins 

vegar sem gagnreyndri aðferð til að lágmarka áhættu og skaða sem hlýst getur af 

vímuefnanotkun.  

Helstu niðurstöður benda til að húsnæðislausir einstaklingar nota mun oftar vímuefni 

í æð, eiga sögu um að ofskammta oftar af vímuefnum og þurfa mun oftar að nota vímuefni 

í æð utandyra og á almenningsstöðum. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda taldi mjög 

líklegt eða frekar líklegt að þeir myndu nota neyslurými ef slíku yrði komið á laggirnar í 

Reykjavík. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er metin til 12 ECTS eininga af BA gráðu í félagsfærði með áherslu á 

kynjafræði og jafnrétti við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Dr. Ingólfur V. 

Gíslason leiðbeindi mér, ég vil þakka honum kærlega fyrir alla þolinmæðina og 

hvatninguna. Einnig vill þakka vinkonum mínum fyrir allan stuðninginn og aðstoðina. Að 

auki langar mér að þakka sjálfboðaliðum Frú Ragnheiðar kærlega fyrir aðstoðina við að 

leggja spurningarlistan fyrir og einnig Önnu og Bergþóru á A3. 

Fyrst og fremst vil ég þakka öllum þeim einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni 

og treystu mér fyrir þessum upplýsingum. Ég er ómetanlega þakklát þeirri innsýn og 

reynslu sem þið deilduð með mér. Rannsóknin er tileinkuð öllum þeim einstaklinum sem 

nota vímuefni og hafa upplifað brennimerkingu og jaðarsetningu af hálfu samfélagsins. 

Baráttan fyrir félagslegu réttlæti og skaðaminnkun heldur áfram. 
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1 Inngangur  

Hugmyndafræði skaðaminnkunnar er mannúðleg nálgun á vímuefnanotkun og 

vímuefnavanda í samfélaginu. Þau inngrip og úrræði sem tilheyra hugmyndafræðinni hafa 

sýnt fram á margþættan árangur og hafa sannað gildið sitt bæði þegar kemur að 

forvörnum í lýðheilsu og baráttunni fyrir félagslegum réttindum einstaklinga sem nota 

vímuefni. Neyslurými er eitt af þeim skaðaminnkunarúrræðum sem hefur sýnt fram á 

marktækan árangur en neyslurými má skilgreina sem lagalega verndað rými þar sem 

einstaklingar geta notað sín eigin vímuefni, lögleg og ólögleg, á öruggan, hreinan og 

fordómalausan máta. Árið 2017 skrifuðu Edda Rún Kjartansdóttir og Þórunn Hanna 

Ragnarsdóttir BS ritgerð um neyslurými og sýndu þær fram á að það væri persónulegur-, 

samfélagslegur- og fjárhagslegur ávinningur af slíkum rýmum. Þær hvöttu til þess að slíkt 

rými yrði opnað hér á landi og lögðu jafnframt til að rannsaka þyrfti aðstæður þeirra sem 

nota vímuefni í æð á Íslandi betur. Ætlunin með þessari rannsókn er að svara því kalli, 

kanna aðstæður/aðstöðuleysi og þarfir þeirra einstaklinga sem nota vímuefn í æð og 

meta nánar þörfina fyrir neyslurými hér á landi. 

Rannsakandi er verkefnastýra skaðaminnkunarverkefnisins Frú Ragnheiður, hjá 

Rauða krossinum í Reykjavík, og fyrrum verkefnastýra Konukots, athvarfs fyrir 

heimilislausar konur. Út frá þeirri stöðu hefur hún innsýn í líf og félagslega stöðu margra 

einstaklinga sem nota vímuefni í æð og þeirra sem eru heimilislausir. Það er hennar 

reynsla að aðstöðuleysið og sú jaðarsetning sem einstaklingarnir búa við er mikil og 

stöðug og hefur umtalsverð neikvæð áhrif á veruleika þeirra og andlegan líða. 

Kenningalegt sjónarhorn rannsóknarinnar er gagnrýnið og byggir á félagsfræðilegum 

kenningum um jaðarsetningu, brennimerkingu og skörun mismunabreyta (e. 

intersectionality). Reifað verður hvernig félagsleg ferli skapar þennan hóp sem frávikshóp 

og hvernig slík ferli ýta enn frekar undir laka stöðu þeirra sem nota vímuefni í samfélaginu. 

Þá verður fjallað um skaðaminnkun sem gagnrýna hugmyndafræði á stofnanir og kerfi og 

hvernig hún getur verið svar og hugsanleg lausn við vanda þessa hóps. Fram að þessu 

hefur viðfangsefnið fremur verið skoðað út frá heilbrigðisvísindum hér á landi. 

Rannsóknin byggir á spurningalista sem lagður var fyrir 48 einstaklinga á 

mánaðartímabili í árslok 2017. Rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru: Hvort 

einstaklingar sem nota vímuefni í æð myndu nýta sér neyslurými ef slíkt rými yrði sett upp 
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í Reykjavík og hvernig væri ákjósanlegast að skipuleggja slíkt rými með þarfir notenda í 

huga. 

Samhliða var spurt út í vímuefnanotkn þátttakenda og þrjá áhættuþætti sem tengjast 

vímuefnanotkun í æð. Svörin eru sett í samhengi við fræðilega umfjöllun fræðimanna sem 

og baráttu aktívista og notenda fyrir mannúðlegum og notendamiðuðum úrræðum fyrir 

fólk sem notar vímuefni í æð.  

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi meginkafla: Í öðrum kafla er gerð grein fyrir 

fræðilegum ramma rannsóknar, þ.e. kenningunni um jaðarsetningu sem félagslegt ferli 

og öðrum lykilhugtökum því tengt. Í þriðja kafla er farið yfir hugmyndafræði 

skaðaminnkun og sjónum beint að uppruna hennar og úrræðum sem tilheyra 

hugmyndafræðinni hér heima. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar og þeim gögnum sem hún byggir á. Í fimmta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar ítarlega útlistaðar. Þá taka við umræður og lokaorð þar sem fjallað 

verður um niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við kenningalegan ramma og 

rannsóknarspurningum svarað. 

 

1.1 Orða og hugtakanotkun 

Hér koma orð og hugtök sem notaðar eru í ritinu. Að auki útskýringar á skilgreiningum 

sem tengjast sjónarhorni heilbrigsðisvísinda. Þessar skilgreiningar verða ekki til frekari 

umfjöllunar í ritinu.  

Rannsakandi vill leggja áherslu á mikilvægi þess að notuð séu orð og hugtök sem eru 

hlutlaus og bera virðingu fyrir þeim einstaklingum sem um ræðir. Orð eins og sprautufíkill, 

eiturlyfjasjúklingur og dópisti ýta undir brennimerkingu (e. stigma), neikvæðar 

staðalmyndir og lítilsvirða einstaklinga sem nota vímuefni. Jafnframt geta þessi orð verið 

særandi og ýtt undir skömm hjá einstaklingum sem nota vímuefni. Í ritgerðinni verður 

notast við einstaklingar sem nota vímuefni í æð. Einnig vill rannsakandi leggja áherslu á 

að hugtakið jaðarsetning eða jaðarsettir einstaklingar sé notað í stað jaðarhópar. 

Hugtakið jaðarhópar gefur til kynna ákveðna ásökun um að einstaklingar hafi sjálfir komið 

sér í þessa stöðu á meðan jaðarsetning tjáir frekar það félagslega ferli sem þröngvar 



10 

einstaklinga út á jaðar samfélagsins. Jaðarsetning felur þannig í sér gagnrýni á þetta ferli 

og það samfélag sem við búum í. Í ritgerðinni verður notast við hugtakið jaðarsetnig. 

1.2 Skilgreiningar 

Hér koma skilgreiningar sem notast er við og tengjast sjónarhorni heilbrigsðisvísinda. 

Þessar skilgreiningar verða ekki til frekari umfjöllunar í ritgerðinni. 

1.2.1 Vímuefnanotkun í æð 

Þegar vímuefni eru leyst upp i vökvaform og sprautað í æð. Við notkun vímuefna í æð 

umbreytist verkun vímuefna, hún margfaldast og áhrifin verða meiri. Þeir eintaklingar 

sem nota vímuefni í æð og þróa með sér fíknivanda upplifa mun þrálátari og erfiðari vanda 

en aðrir. Einstaklingar undir 30 ára aldri sem nota vímuefni í æð eru 30 sinnum líklegri til 

að deyja fyrir aldur fram en jafnaldrar þeirra (SÁÁ, 2017; Helga Sif Friðjónsdóttir, Jóna 

Sigríður Gunnardóttir og Rúna Guðmundsdóttir, 2011). 

1.2.2 Sprautubúnaður 

Búnaður sem þarf til að nota vímuefni í æð; nálar, sprautur, sprittklútar, ílát/skeið til að 

hita og blanda efni (e. cooker), sía (bómull) og stasi (Rauði krossinn, e.d.a). 

1.2.3 Samnýting og endurnýting á sprautubúnaði 

Áhættuhegðun sem tengist því að nota sama sprautubúnaðinn oft (endurnýting) eða að 

deila honum með öðrum (samnýting). Samnýting og endurnýting eykur líkur á smiti 

blóðborina sjúkdóma eins og HIV og lifrarbólgu C og eykur líkur á húðsýkingum og sárum 

(Helga Sif Friðjónsdóttir o.fl, 2011; SÁÁ, 2016). 

1.2.4 Ofskömmtun 

Þegar einstaklingur hefur innbyrt of stóran skammt af vímuefni/vímuefnum og það 

yfirbugar líkamann. Þættir sem m.a. auka líkur á ofskömmtun er fljótfærnislegar 

inndælingar (e.rushed injections), fjölefnanotkun (blöndun efna) og notkun morfínskyldra 

lyfja sem og að hafa nýlokið vímuefnameðferð eða afplánun í fangelsi, að ofskömmtun 

hafi áður gerst hjá einstaklingi og notkun vímuefna utandyra (Kerr, T., Tyndall, M. og fl. 

2005). 
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2 Fræðilegur rammi rannsóknar 

Hér verður fjallað um jaðarsetningu, fólks sem notar vímuefni í æð, sem félagslega mótað 

ferli. Í þeim tilgangi að fá raunsanna mynd af veruleika þess hóps sem hér um ræðir er 

mikilvægt að árétta að slíkt ferli er ekki náttúruleg eða eðlileg afleiðing af hegðun hópsins. 

Einstaklingar sem nota vímuefni í æð verða ekki að fráviki af sjálfu sér, heldur er hér á 

ferðinni stofnanalegt, félagslegt og táknrænt ferli sem skapar þennan hóp sem frávik og 

skilgreinir þar með viðhorf og framkomu gagnvart þeim sem honum tilheyra (Fraser og 

Moore, 2011).  

Hér verða kynntar til sögunnar kenningar um ytri og innri brennimerkingu, 

jaðarsetningu, fordóma, kúgun og samtvinnun mismunabreyta (e. intersectionality) og 

verður skoðað hvernig þessar kenningar endurspegla veruleika þeirra sem nota vímuefni 

í æð. 

2.1 Brennimerking 

Brennimerkingu (e. stigmatization) skilgreinir Ervin Goffman (1963) sem félagslegt ferli 

þar sem tilteknir eiginleikar einstaklinga eða hópa eru skilgreindir sem frávik frá viðmiðum 

samfélagsins, sem gerir það að verkum að þeim er hafnað á víðum grundvelli í 

samfélaginu. Brennimerking felur í sér fordóma sem birtast í neikvæðum staðalmyndun 

gagnvart ákveðnum hópum innan samfélagsins. Þeir einstaklingar sem verða fyrir 

brennimerkingunni eru litnir hornauga í samfélaginu og eru fyrst og fremst skilgreindir af 

fráviksstöðu sinni og fá þannig annað viðmót frá samferðamönnum sínum.  Í fyrsta lagi er 

um að ræða brennimerkingu á grundvelli persónueinkenna sem litið er niður á í 

samfélaginu á hverjum tíma. Sem dæmi um slíka eiginleika má nefna skort á viljastyrk, 

leti, ýktar tilfinningar, metnaðarleysi, óheiðarleika, o.s.frv., en í gegnum söguna hefur 

ólíkum samfélagshópum verið eignaðir slíkir eiginleikar í gegnum staðalmyndir og 

opinbera orðræðu.  Í öðru lagi má benda á brennimerkingu á grundvelli líkamlegs atgervis 

eins og  líkamlegrar fötlunar eða sjúkdóma (geðsjúkdómar, fíknisjúkdómar) sem leiða oft 

til samfélagslegrar brennimerkingar og útilokunar. Í þriðja lagi má nefna brennimerkingu 

á grundvelli samsemdar tiltekins hóps, til dæmis vegna trúarbragða, uppruna, ætterni, 

o.s.frv. (Goffman, 1963). 

Brennimerking hefur ekki aðeins í för með sér formgerðarlegar eða efnislegar 

afleiðingar. Hörð viðbrögð samfélagsins geta haft djúpstæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga 
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og valdið fólki óbærilegum sársauka. Það er yfirleitt svo að sjálfsmyndir verða til á 

mörkum „okkar“ og „hinna“ og þeir sem hafa meiri völd í samfélaginu hafa í krafti stöðu 

sinnar bolmagn til þess að „tala um“ og þar með skilgreina aðra og skapa þannig 

sjálfsmynd þeirra (Foucault, 1978). Ef miðað er við kenningar Foucault um sköpunarmátt 

orðræðunnar má segja að samfélagsleg viðhorf skapi þann brennimerkta með því að 

skilgreina verund hans sem óæskilega, verðlausa og jafnvel hættulega og í kjölfarið er 

reynt að hafa stjórn á viðkomandi með ýmsum úrræðum, eins og útilokun, refsingu,  eða 

stofnanavistun.  

Í tilfelli einstaklinga sem nota vímuefni í æð er um að ræða margs konar sérfræðinga, 

heilbrigðisstarfsmenn, félagsráðgjafa, lögreglu, fangaverði, stefnumótendur, 

stjórnmálamenn og loks hið víðara samfélag sem hefur vald til að skilgreina hópinn og 

einstaklingana innan hans. Þeir sem nota vímuefni í æð og þeir sem glíma við fíkn hafa 

sjálfir haft takmarkað vald og lögmætingu til þess að tala um reynslu sína og skilgreina 

sjálfa sig í opinberri orðræðu, enda virðist vera skortur á vettvangi þar sem þessi hópur 

getur leyft rödd sinni að heyrast og þar sem á þau er hlustað (Severns, 2004). Þessi sífellda 

orðræða um að einstaklingar sem nota vímuefni séu „hættulegir“, „óáreiðanlegir“, 

„samfélagslega óvirkir“, „dómgreindarlausir“, „glæpsamlegir“, „óheilbrigðir“, 

„stjórnlausir“ og fólk sem „skortir viljastyrk“ (Kiepek, 2012) er ákveðin leið til þess að 

afmennska einstaklinga sem nota vímuefni í æð og beygja þá undir vilja og viðmið 

samfélagsins. Hin víðtæka notkun á hugtakinu „fíkill“ samtvinnar hegðunina og 

einstaklinginn og fíknin verður órjúfanlegur hluti af því hvernig hann er skilgreindur í 

opinberri umræðu og jafnvel hvernig hann upplifir sig í samfélaginu. Þannig má segja að 

félagsleg staða einstaklings með fíknivanda ráðist fyrst og fremst af fíkninni. Hið neikvæða 

stöðugildi (e. masterstatus) (Goffman, 1963) verður ráðandi sem getur m.a. birst á þann 

veg að þriggja barna móðir í sambúð sem er lærður hjúkrunarfræðingu er fyrst og fremst 

skilgreind sem fíkill ef hún á við fíknivanda að stríða, ekki sem móðir, hjúkrunarfræðingur 

eða sambýliskona. 

Ian Hacking (1995) hefur lýst því hvernig utanaðkomandi skilgreiningar á fólki stýra 

upp að vissu marki sjálfsmynd þeirra og hegðun í þeim skilningi að hægt og rólega tileinkar 

fólk sér þá eiginleika sem þeim eru eignaðir í opinberri orðræðu. Einstaklingar sem nota 

vímuefni í æð fara þannig að sjá sig eins og samfélagið sér þá. Brennimerkingin teygir sig 
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því einnig inn í sálarlíf fólks og verður ráðandi hluti af sjálfsmynd þess og fólk fer að líta á 

sig með neikvæðum augum. Hér er á ferðinni það sem kalla má innri 

brennimerkingu/stimplun. Innri stimplun getur birst í skömm, samviskubiti, ótta og 

einangrun (Link og Phelan, 2001). Það er reynsla rannsakanda að margir af 

skjólstæðingum Frú Ragnheiðar eru farnir að lýsa sjálfum sér út frá þeim neikvæðu 

staðalmyndum sem samfélagið hefur sett  þeim og eru farnir að upplifa sig sem annars 

flokks manneskjur í samfélaginu. Goffman (1963) talar um að brennimerking geti að 

lokum leitt til þess að fólk tapi fyrri stöðu sinni sem fullgildar persónur í samfélaginu. 

2.2 Félagsleg jaðarsetning 

Félagsleg brennimerking helst í hendur við félagslega jaðarsetningu og má skilgreina 

jaðarsetningu sem ferli þar sem tilteknir hópar verða fyrir útilokun á mörgum sviðum 

samfélagsins og upplifa ójöfnuð er kemur að valdi og aðgangi að hvers konar auðlindum 

og úrræðum. Hér er um að ræða félagslegt ferli þar sem einstaklingar innan samfélagsins 

eru færðir út á jaðar þess og kerfisins af þeirri ástæðu að þeir tilheyra brennimerktum 

hópum (Vasas, 2005). 

Fræðikonan Elyssa B. Vasas (2005) undirstrikar þá staðreynd að jaðar er ekki til nema 

án miðju, miðjan er skilgreind sem viðmið samfélagsins þar sem „eðlileg“ og „æskileg“ 

hegðun á sér stað, á meðan þeir sem eru settir út á jaðarinn eru skilgreindir sem 

„afbrigðilegir“ og „óæskilegir“. Hér er á ferðinni það sem fræðimenn hafa kallað öðrun (e. 

othering), ferli aðgreiningar þar sem skýr lína er dregin á milli „okkar“ og „hinna“ og 

félagsleg fjarlægð er fest í sessi (Schwalbe o.fl., 2000). Annar hópurinn verður að viðmiði, 

og er þar með staðsettur í miðju samfélagsins, á meðan hinn er gerður afbrigðilegur í 

orðræðunni og skapaður sem ógn við þessi sömu viðmið. Elyssa B. Vasas (2005) leggur 

áherslu á að miðjan er ákvörðuð af meirihlutanum í samfélaginu og þar eru áhrifa- og 

valdamiklir einstaklingar sem beina orðræðunni og þeim brennimerktu í ákveðna átt. 

Jaðarsettum einstaklingum er síðan haldið úti á jaðrinum í gegnum neikvæða orðræðu, 

með lygum, staðalmyndum og fordómum og jafnframt með valdbeitingum í formi laga, 

refsinga, fangelsisvistar, áreitis frá yfirvöldum og stofnanavistunar (Vasas, 2005). Ljóst er 

að þeir sem nota vímuefni í æð þurfa að þola félagslega jaðarsetningu á flestum sviðum 

samfélagsins. Nærtækt dæmi um slíkt er endurtekin umræða um að búsetuúrræði fyrir 

þá sem nota vímuefni séu óæskileg í íbúðarhverfum. 
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2.3 Efnisleg jaðarsetning 

Rannsóknir hafa sýnt að jaðarsetningin er einnig rýmisleg í þeim skilningi að jaðarsettir 

einstaklingar og hópar halda sig gjarnan fjarri þeim efnislegu rýmum sem tilheyra 

miðjunni og verða því síður sjáanlegir í hinum almenna félagslega veruleika. Ástæðan er 

sú að þau upplifa sig ekki velkomin í tilteknum rýmum samfélagsins (Vasas, 2005; Islam 

o.fl., 2012). Til að mynda þarf að eiga pening til að taka þátt í þeirri neyslu sem þykir 

almennt eðlileg í flestum rýmum og að auki vegna brennimerkingar fá jaðarsettir 

einstaklingar send þau skilaboð að rýmið sé ekki ætlað þeim. Á þann hátt sjálfsútiloka þau 

sig frá ákveðnum stöðum og rýmum. 

Tengsl jaðarsetningar og heilbrigðisþjónustu hafa verið rannsökuð mikið og hefur 

verið sýnt fram á hindranir sem fyrirfinnast í heilbrigðiskerfinu gagnvart jaðarsettum 

hópum (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir & Tinna Björg Sigurðardóttir, 2012; Rae og Rees, 

2015; Islam o.fl., 2012; Wen o.fl.,2007). Hindranirnar geta verið kerfislægar, fjárhagslegar 

og félagslegar. Í fyrsta lagi hafa rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar sem nota vímuefni 

fá annars konar og ófullnægjandi þjónustu innan heilbrigðiskerfisins, sé miðað við 

viðmiðunarhópa samfélagsins, en auk þess er þessi hópur frekar látinn sitja á hakanum 

þegar kemur að úthlutun úrræða innan heilbrigðiskerfisins. Þá hafa rannsóknir sýnt að 

fordómar og stimplun innan heilbrigðiskerfisins í garð einstaklinga sem nota vímuefni í 

æð er þekkt hindrun fyrir hópin að sækja sér þjónustuna og því veigra þau sér við því 

(Islam o.fl., 2012; Vasas, 2005). Að auki getur greiðsla fyrir þjónustu, óheppileg 

staðsetning, of löng fjarlægð og erfiður opnunartími verið hindranir að/á 

heilbrigðiþjónustu (Islam o.fl., 2012). Allt hefur þetta síðan neikvæð áhrif á heilsu 

jaðarsettra einstaklinga og eykur enn frekar laka stöðu þeirra og lífsskilyrði. Þannig má 

vera ljóst að brennimerkingin sjálf getur haft alvarleg áhrif á heilsufar fólks. 

2.4 Jaðarsetning og samtvinnun mismunabreyta 

Að nota vímuefni í æð er ekki eina breytan sem hefur áhrif á jaðarsetningu. Þættir eins og 

kyn, kynhneigð, þjóðerni, húðlitur, fötlun, geðrænn vandi og heimilisleysi hafa einnig 

umtalsverð áhrif á stöðu fólks í samfélaginu og mikilvægt er að skoða hvernig ólíkar 

mismunabreytur skarast og skapa veruleika hvers einstaklings fyrir sig. Í þeim tilgangi er 

gagnlegt að sækja í kenningar um skörun mismunabreyta (e. intersectionality) en 

kenningin lýsir því hvernig líf hvers og eins er mótað af þessum ólíku breytum og hvernig 
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samtvinnun þeirra hefur áhrif á möguleika hvers og eins í samfélaginu. Þannig getur 

neikvæð staða kyns, stéttar, sjúkdóma og annarra breyta samtvinnast og skapað 

mismunandi stig hindrana og undirokunar (Crenshaw, 1989). Markmið kenningarinnar er 

að varpa skýrara ljósi á persónubundinn veruleika og reynsluheim þeirra sem eru 

undirokaðir í samfélaginu. Til þess að varpa ljósi á þetta má taka sem dæmi þá staðreynd 

að það að vera heimilislaus kona með tvígreindan vanda (fíkni- og geðsjúkdóm) býður upp 

á allt aðra upplifun en það að vera karl sem notar vímuefni í æð og er með húsnæði. 

Reynsluheimur þessara tveggja einstaklinga er að öllum líkindum gjörólíkur jafnvel þótt 

þau búi yfir svipaðri reynslu við að vera skilgreind sem vímuefnanotendur (fíklar) í 

samfélaginu. Hópurinn sem slíkur er þannig síður en svo einsleitur þó hann deili þessari 

tilteknu reynslu. Einstaklingar innan hópsins verða einnig fyrir mismunandi afleiðingum 

jaðarsetningar vegna þessara mismunandi breyta.  

Að lokum er mikilvægt að undirstrika þá staðreynd að jaðarsettir einstaklingar sem 

nota vímuefni í æð eru ekki alls kostar án atbeina þó samfélagsleg ferli brennimerkingar, 

jaðarsetningar og undirokunar miði öll að því að minnka gerendamátt (e. agency) þeirra í 

samfélaginu. Í raun má líta svo á að ríkjandi áhersla á vímuefnanotendur sem einhvers 

konar „vandamál sem þurfi að leysa“ geri að verkum að fólki í þessari stöðu er í einu 

vetfangi neitað um atbeina. Annað og ólíkt sjónarhorn viðurkennir þá sem eru í þessari 

stöðu sem rétthafa og gerendur (e. social agent) er sýna þrautseigju í baráttunni fyrir lífi 

sínu og reisn. Bjargráð (e. coping) er hugtak sem notað er yfir öll þau úrræði sem fólk 

grípur til þegar það mætir erfiðum áskorunum í lífinu, eins og auknu álagi, breytingum á 

félagslegri stöðu og sjálfsmynd, áföllum eða veikindum (Carver, Scheier og Segerstrom, 

2010). Richard Lazarus setti upphaflega fram hugtakið bjargráð en í bók sinni 

Psychological stress and the coping process sem kom út árið 1966 lýsir hann bjargráðum 

sem öllum þeim leiðum sem fólk notar til þess að draga úr streitu og þróa með sér getu 

til þess að takast á við og yfirstíga álagsþætti sem geta reynst yfirþyrmandi. Með tímanum 

þróar fólk með sér seiglu (e. resilience) til að takast á við erfiðar aðstæður sem koma upp 

í lífi fólks.  

Einstaklingar sem nota vímuefni í æð hafa einstaka þekkingu á þeim kerfum sem 

svipta þá rétti sínum. Þá verður að viðurkenna sem höfuðgerendur í þeirri félagslegu 

umbyltingu sem er nauðsynleg til að uppfylla rétt þeirra til mannsæmandi lífs. Öll gera 
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þau það sem þau geta til þess að hafa áhrif á stöðu sína, skapa sér merkingu í lífinu, 

tengjast fólki í sömu stöðu og nýta sér með öðrum kosti öll þau bjargráð sem þau hafa yfir 

að ráða (Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna, 2015). 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegar kenningar sem lýsa því hvernig 

félagsleg ferli gera vímuefnanotendum erfitt fyrir að lifa mannsæmandi lífi, hvernig 

brennimerking, jaðarsetning og undirokun eykur enn frekar á vanda þeirra og hindrar 

aðgang að mikilvægum úrræðum og rýmum sem aðrir meðlimir samfélags hafa greiðan 

aðgang að. Hér skiptir heimilisleysi og margs konar þröskuldar að heilbrigðiskerfinu 

sköpum. Af þessari umfjöllun má sjá hve mikilvægt er fyrir þennan hóp að margs konar 

þörfum þeirra sé mætt af skilningi, að þau hafi aðgang að úrræðum þar sem virðing og 

fordómaleysi ríkir, þar sem þau eru viðurkennd sem manneskjur, fullgildir meðlimir 

samfélags og ekki afskrifuð fyrir það eitt að nota vímuefni í æð eða vera með 

vímuefnavanda. Rannsakandi telur það mun skynsamlegri og mannúðlegri leið til þess að 

bæta lífsskilyrði þeirra sem nota vímuefni heldur en að refsa, aga, útiloka eða hundsa. 
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3 Hugmyndafræði skaðaminnkunar 

Hugmyndafræði skaðaminnkunar á uppruna sinn að rekja í grasrótarstarf, nánar tiltekið í 

anarkískri iðkun (e. practice) og byggir grunn sinn fyrst og fremst á gagnrýnni sýn á 

samfélagið. Þær anarkísku áherslur sem voru í forgrunni voru sjálfsforræði, gagnkvæmur 

stuðningur (e.mutual aid), beinar aðgerðir og að sköpuð yrðu óháð rými þar sem 

vímuefnanotendur  skilgreindu sig sjálfir og leituðu lausna sjálfir við þeim vanda sem þeir 

stóðu frammi fyrir. Skaðaminnkandi hugmyndafræði var því ákveðið andsvar við þeirri 

brennimerkingu sem vímuefnanotendur urðu fyrir og þeim félagslegu ferlum sem þrýstu 

þeim út á jaðarinn í samfélaginu. Talið var að þessir félagslegu ferlar væru þeir þættir sem 

höfðu hvað mest neikvæð áhrif á stöðu vímuefnanotenda ásamt lagasetningum um 

vímuefni og vímuefnanotkun (Smith, 2011; Niculescu, 2012; Roe, 2006). 

Einn af upphafsmönnum skaðaminnkunar var Nico Adriaans en hann stofnaði ásamt 

nokkrum öðrum hagsmunasamtök fyrir notendur vímuefna eða  (e. drug users union) 

Junkiebond í Rotterdam í Hollandi árið 1981. Nico Adriaans var í forsvari fyrir samtökin og 

voru þau sjálfskipuð af einstaklingum sem notuðu vímuefni og voru langflestir heróín 

notendur. Samtökin voru sett á laggirnar til að koma á framfæri því versnandi ástandi sem 

ríkti hjá vímuefnanotendum í landinu og til að berjast fyrir mannréttindum þeirra sem 

nota vímuefni eins og aðgengi að húsnæði og heilsuvernd (Friedman o.fl., 2007; 

Niculescu, 2012). Junkiebond kom að fjölmörgum verkefnum en þau skilpulögðu meðal 

annars mótmæli þar sem hundruðir einstaklinga komu til að móttmæla 

vímuefnalöggjöfinni, samtökin gáfu út bæklinga þar sem þau m.a. gagnrýndu 

framkvæmdarferla í viðhaldsmeðferðum, þau þrýstu á stofnanir sem komu að 

stefnumótun í málaflokknum að opna nálaskiptaþjónustur, þau beitu þrýstingi á 

vímuefnameðferðir til í að breyta viðhorfum og framkomu starfsfólks í garð sjúklinga og 

komu á framfæri mikilvægum upplýsingum til vímuefnanotenda, m.a í gegnum fjölmiðla, 

eins og varðandi félagsleg réttindi og skaðaminnkandi inngrip (Friedman, 2007).  

Junkiebond kom á fót fyrstu nálaskiptaþjónustunni og var hún skipulögð neðanjarðar 

vegna þess að hún var ólögleg. Samtökin dreifðu hreinum sprautubúnaði til notenda og 

þeirra sem voru að selja vímuefni til að berjast gegn útbreiðslu á lifrarbólgu B meðal þeirra 

sem notuðu vímuefni í æð. Nálaskiptiþjónustan var starfrækt neðanjarðar í nokkur ár eða 

þanngað til árið 1984 þegar samstarf náðist við heilsugæsluna í Amsterdam (Friedman, 
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2007). Nálaskiptiþjónusta Junkibonde var því bein aðgerð gegn því sinnuleysi sem ríkti hjá 

stjórnvöldum varðandi áhættuþættina sem fylgja vímuefnanotkun í æð. Þannig má segja 

að fyrsta nálaskiptiþjónustan hafi verið byggð á grunnhugmyndum anarkískra fræða um 

samvinnu án yfirvalds, gagnkvæman stuðning, sjálfsforræði og það að beita beinum 

aðgerðum til að ná fram félagslegu réttlæti.  

Í dag eru starfræk fjölmörg hagsmunasamtök  notenda vímuefna (e.drug users union)  

um allan heim sem eru sjálfrekin (e. self organized) af einstaklingum sem nota vímuefni. 

Þessi samtök eiga það sameiginleg að berjast fyrir fjölmörgum þáttum sem viðkoma lífi 

einstaklinga sem nota vímuefni m.a. breytri stefnu varðandi vímuefnalöggjöfina. Á 

Norðurlöndum eru nokkur hagsmunasamtök m.a. Norwegian Association for humane 

drug policies (e.d.), Bruger Foreningen – The Danish drug users union (e.d.) og  

Svenskabrukarforeningen – Swedish Drug users union (e.d.).  Á Íslandi hafa ekki verið 

starfræk formleg sjálfrekin samtök af vímuefnanotendum en Snarrótin samtök um 

borgarleg réttindi (Snarrótin, e.d.) hafa verið öflugir málsvarar fyrir réttindum 

einstaklinga sem nota vímuefni og einnig talað máli skaðaminnkunar.  

Á síðustu áratugum hefur það starf sem heyrir undir hugmyndafræði skaðaminnkunar 

þróast mikið og stækkað til muna. Í dag má segja að hugmyndafræðin sé blanda af 

lýðheilsusjónarmiðum og mannréttindabaráttu þeirra sem nota vímuefni. 

Skaðaminnkandi nálganir hafa sýnt fram á margþættan árangur þegar kemur að 

ýmiskonar forvörnum sem snúa að vímuefnanotkun og vímuefnavanda og er nálgunin því 

talin hagkvæm og skilvirk leið til að draga úr neikvæðum afleiðingum vímuefnanotkunar 

(Ritter, 2006). Af þeim ástæðum hefur lýðheilsusjónarmiðið aukist mikið innan 

hugmyndafræði skaðaminnkunar sem hefur stundum borið þess keim að 

hugmyndafræðin verður stofnanvædd á kostnað mannréttindavinkilsins. Rannsakandi vill 

leggja áherslu á mikilvægi þess að haldið sé í uppruna skaðaminnkunar þar sem  barráttan 

fyrir félagslegum réttndum þeirra sem nota vímuefni var höfð að leiðarljósi 

3.1 Skilgreining á skaðaminnkun 

Hugmyndafræði skaðaminnkunar eru hluti af mannúðlegum nálgunum við 

vímuefnanotkun og vímuefnavanda í heiminum. Samkvæmt alþjóðlegu 

skaðaminnkunarsamtökunum vísar skaðaminnkun til stefna, verkefna og verklags sem 

miðar fyrst og fremst að því að draga úr þeim heilsufarslegu-, félagslegu- og efnahagslegu 
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afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna án þess endilega að draga úr 

vímuefnanotkun. Skaðaminnkun gagnast fólki sem notar vímuefni, fjölskyldum þeirra, 

nærsamfélagi og samfélaginu í heild (International Harm Reduction Association, e.d.). Það 

sem einkennir þessa hugmyndafræði er áherslan á að fyrirbyggja skaða og áhættu fremur 

en að fyrirbyggja sjálfa notkunina. Á þann háttinn viðurkennir hugmyndafræðin þá 

staðreynd að hluti af samfélaginu notar vímuefni (lögleg og ólögleg) og að sumir vilja ekki 

eða geta ekki hætt notkun á vímuefnum, þrátt fyrir ítrustu viðleitni samfélagsins til að 

fyrirbyggja upphaf og áframhaldandi notkun. Skaðaminnkun er hugsuð sem viðbót við 

þau meðferðarúrræði sem eru til staðar í samfélaginu og beinir sjónum sínum að 

mögulegum skaða og áhættu sem getur fylgt vímuefnanotkun. Eitt af aðalmarkmiðum 

skaðaminnkandi inngripa er að halda fólki á lífi, að koma í veg fyrir óafturkræfan skaða og 

auka lífsgæði og heilsufar fólks. Aðalsjónarhorn skaðaminnkunar er þess vegna á 

hættulega vímuefnanotkun í stað þess að reyna koma í veg fyrir vímuefnanotkun. Við 

þróun á  skaðaminnkandi inngripum þarf að greina áhættuþætti og sértækan skaða sem 

líklegur er í ákveðnu orsakasamhengi. Hér þarf að skoða eftirfarandi þætti: Hver er tiltekin 

áhætta og skaði sem tengist notkun tiltekinna vímuefna, hvað veldur þeirri áhættu og 

skaða og hvað er hægt að gera til að draga úr þessari áhættu og skaða. Rannsóknir hafa 

sýnt að skaðaminnkandi inngrip draga úr neikvæðum og hættulegum afleiðingum 

vímuefnanotkunar, eins hvað varðar HIV- og lifrarbólgu C smit, sýkingum, ofþurrki, 

ofskömmtunum, dauðsföllum, kynsjúkdómum og neikvæðari reynslu af vímuefnanotkun 

(e. bad trip) (Ritter, 2006; Denning og Little, 2012: International Harm Reduction 

Association, e.d). Skaðaminnkandi inngrip bygggja á  gagnreyndrum þekkingum, eru 

kostnaðarlitlar/árangursríkar (e. cost/benefit) og eru grundvölluð á þörfum notenda enda 

er ein af grunnhugmyndum skaðaminnkunar að standa vörðu um mannréttindi þeirra 

sem nota vímuefni.  

Alþjóðlegu skaðaminnkunarsamtökin (e.d.) er andvíg þeirri sýn að einstaklingar sem 

notar vímuefni þurfi vísvitandi að upplifa sársauka og skaða í nafni vímuefnaeftirlits (e. 

drug controle) og forvarna. Einstaklingar sem notar vímuefni hafa ekki fyrirgert 

mannréttindum sínum, líkt og réttur til bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður, 

félagslegrar þjónustu, vinnu, ávinning af vísindalegum framförum, frelsi frá 

handahófskenndri gæslu og frelsi frá grimmri, ómannúðlegri og niðurlægjandi meðferð. 
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Vímuefnalöggjöfin, reglugerðir og verklag má ekki vera þess eðlis að auka áhættuna og 

skaðann sem vímuefnanotendur verða fyrir. 

3.2 Skaðaminnkandi úrræði á Íslandi 

Þau skaðaminnkunarúrrræði sem eru til staðar erlendis eru fjölmjörg og taka mið af þeim 

þörfum sem ríkja hverju sinni í samfélaginu. Helstu skaðaminnkunarúrræðin eru 

nálaskiptiþjónusta, viðhaldsmeðferð, neyslurými, vettvangsteymi, nætur- og dagathvörf, 

stuðningsúrræði fyrir einstaklinga í kynlífsiðnaði og skaðaminnkandi fræðsla á 

tónlistarviðburðum (Ritter, 2006; International Harm Reduction Association, e.d). Á 

Íslandi eru starfrækt tvö formleg skaðaminnkunarúrræði, Frú Ragnheiður og Konukot en 

bæði úrræðin eru rekin af Rauða krossinum í Reykjavík (Velferðarráðuneyti, 2016; Rauði 

krossinn, 2017a). Auk þess eru starfrækt úrræði sem leiða til skaðaminnkunar en eru ekki 

formlega skaðaminnkunarúrræði, það eru Gistiskýlið, búsetuúrræði fyrir einstaklinga sem 

nota vímuefni, félagslegt leiguhúsnæði fyrir heimilislausa (e. housing first) og vettvangs- 

og ráðgjafateymi, þessi úrræði eru rekin af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Jafnframt er 

viðhaldsmeðferð hjá SÁÁ og skaðaminnkunarinnlagnir á Vog og móttökudeild 

fíknimeðferðar á Landspítalanum (Velferðarráðuneytið, 2016). 

3.2.1 Frú Ragnheiður skaðaminnkun 

Rannsakandi er verkefnastýra Frú Ragnheiðar og mun textinn því vera byggður á hennar 

reynslu og þeim fáu heimildum sem til eru um verkefnið. Frú Ragnheiður var sett á 

laggirnar árið 2009 og er sérinnréttaður bíll sem ekur um götur höfuðborgarsvæðisins sex 

kvöld í viku frá kl. 18:00-22:00. Marhópur þjónustunnar eru jaðarsettir einstaklingar, 

aðallega þeir sem nota vímuefni í æð og einstaklingar sem eru húsnæðislausir. Þjónustan 

er í grunninn tvíþætt annars vegar er heilbrigðisþjónusta þar sem einstaklingar fá 

aðhlynningu sára, umbúðaskipti, mat á ástandi æða, saumatöku, sýklalyfjagjöf og 

almenna heilsufarsráðgjöf (Frú Ragnheiður-skaðaminnkun, e.d.; Rauði krossinn, 

2017a;2017b). Á hverri vakt er hjúkrunarfræðingur og læknir sem sinnir bakvakt. 

Verkefnastýra Frú Ragnheiðar aðstoðar síðan skjólstæðinga við að komast í sértækari 

heilbrigðisúrræði  og tengja þá við félagslegaþjónustu yfir daginn sé þess þörf. Hins vegar 

er nálaskiptiþjónusta þar sem einstaklingar sem nota vímuefnum í æð geta komið og sótt 

sér hreinan sprautubúnað og nálabox og annað sem þarf til að draga úr líkum á smiti og 

sýkingum. Einnig tekur verkefnið við notuðum sprautubúnaði og fargar honum á öruggan 
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hátt. Árið 2017 fargaði verkefnið 2.800 lítrum af notuðum sprautubúnaði. Að auki býður 

þjónustan upp á vítamín, drykki, mat, svefnpoka, tjalddýnur og hlý föt en sá þáttur er 

sérstaklega hugsaður fyrir þá sem eru húsnæðislausir. Í verkefninu eru um 80 

sjálfboðaliðar og eru þrír á hverri vakt (Rauði krossinn, 2017a; 2017b; Rauði krossinn, e.d.-

b) 

Allt starf Frú Ragnheiðar miðast af þörfum notenda hverju sinni og eru fjórir til átta 

notendur ráðgjafar og álitsgjafar verkefnisins. Markmið með verkefninu er bæði tengt 

lýðheilsusjónarmiðum og félagslegu réttlæti. Með því að veita skaðaminnkandi þjónustu 

á vettvangi er hægt að grípa mun fyrr inn í heilbrigðisvanda fólks og þannig draga úr líkum 

á kostnaðarsamri heilbrigðisþjónustu í framtíðinni og óþægilegri reynslu fyrir 

einstaklinga. Einnig er markmiðið að draga úr sýkingum og útbreiðslu lifrarbólgu C og HIV 

með nálaskiptiþjónustu. Að draga úr að notaður sprautubúnaður verði eftir á 

almenningstöðum og á götum borgarinnar með því að bjóða einstaklingum nálabox og 

förgun. Að auki er markmiðið að skapa öruggt rými fyrir mjög svo jaðarsettan hóp, þar 

sem traust, mannúð, virðing og skilningur ríkir (Rauði krossinn, 2017a; 2016; Rauði 

krossinn, e.d.-b) 

3.2.2 Konukot 

Konukot er skilgreint sem neyðarathvarf fyrir heimilislausar konur og tekur einnig á móti 

trans einstaklingum. Athvarfið er opið alla daga ársins frá kl. 17:00 til 10:00 næsta dag og 

er undirstaðan í athvarfinu að sinna grunnþörfum sem snúa að hreinlæti, húsnæði og 

næringu. Konukot var opnað árið 2004 og er rekið að mestu leiti með rekstrarféi frá 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Í athvarfinu er unnið eftir áfallameðvitaðri og 

kynjamiðaðri nálgun og því eru eingöngu konur sem koma að starfinu í Konukoti. Talið er 

að flestar af þeim konum sem leita í Konukot hafa orðið fyrir ofbeldi eða öðrum áföllum í 

lífinu af hendi karlmanna. Jafnframt eru flestir af gestum Konukots sem glíma við 

geðrænan- og/eða vímuefnavanda, en tengsl áfalla og vímuefnavanda eru vel þekkt 

(Kristín I. Pálsdóttir, 2015; Felitti, 1993).  

Konukot er formlegt skaðaminnkunarúrræði og er öll starfsemin miðuð út frá þeirri 

hugmyndafræði. Í athvarfinu eru tvö skaðaminnkandi inngrip, nálaskiptiþjónusta og 

öruggt rými til til að nota vímuefni í æð (Rauði krossinn, e.d.a; Rauði krossinn, 2017a). 

Með þessum inngripum er verið að  lágmarka líkurnar á því að gestir fái húðsýkingar og 
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smitist af lifrarbólgu C og HIV. Jafnframt dregur þetta úr vímuefnanotkun utandyra í 

nærsamfélagi athvarfsins, en fyrst og fremst er þetta mannúðleg nálgun og viðurkenning 

á þeirri stöðu sem sumir af gestum athvarfsins búa við. Árið 2017 voru 110 konur sem 

leituðu í Konukot en af þeim voru níu sem voru yfir hundrað nætur. Forstöðukona 

athvarfsins aðtoðar gesti á daginn við að komast í heilbrigðisúrræði, leita sér félagslegrar 

aðstoðar og fleira (Rauði krossinn, e.d.a; Rauði krossinn, 2017a). 

3.3 Neyslurými 

Neyslurými eru skilgreind sem lagalega vernduð rými þar sem einstaklingar geta notað sín 

eigin vímuefni (lögleg og ólögleg) á öruggan, hreinan og fordómalausan máta, þar er 

fyllsta hreinlæti og sýkingavarna er gætt. Í rýminu starfar sérhæft starfsfólk eða 

heilbrigðismenntaðir einstaklingar sem hafa það hlutverk að bregðast við 

bráðaaðstæðum ef þær skapast (Wood o.fl., 2001; Hedrich, 2004).  

Markhópur neyslurýma eru einstaklingar sem nota vímuefni í æð og/eða reykja 

vímuefni (að frátöldum sígarettum og kannabis). Sérstök áhersla er lögð á að ná til 

einstaklinga innan markhópsins sem eru húsnæðislausir, eru í meiri áhættuhegðun við 

vímuefnanotkun og/eða vantar öruggan og hreinan stað til að nota vímuefni.  

Tilgangur neyslurýma er m.a. að draga úr vímuefnanotkun utandyra og á 

almenningsstöðum, draga úr dauðsföllum vegna ofskömmtunar á vímuefnum, bæta 

heilsufar fólks og draga úr að notaður sprautubúnaður finnist utandyra (Hedrich, 2004). 

Það hvernig neyslurými eru útfærð fer efitr aðstæðum hverju sinni og þörfum 

markhópsins. Algengasta skipulagið er staðbundin-, samþætt-, lágþröskulda þjónusta en 

það skipulag hefur einnig borið mestan ávinning. Tilgangur staðbundinna neyslurýma er 

að sinna grunnþörfum einstaklinga, til að mynda þegar kemur að næringu, hreinlæti, 

hreinum sprautubúnaði og fatnaði fyrir skjólstæðinga. Að auki að veita öruggt rými til 

vímuefnanotkunar. Staðbundin neyslurými sem leggja áherslu á samþætta þjónustu veita 

að auki þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu, sálrænan stuðning, tilvísanir í 

vímuefnameðferðir og tilvísanir í sértæka heilbrigðisþjónustu, félagslega ráðgjöf og 

margskonar fræðslu til notenda. Með því er aðgengi jaðarsettra einstaklinga að 

nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og félagslegri þjónustu aukið til muna (Hedrich, 2004; 

EMCDDA, 2016; Kappel o.fl., 2016). 
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 Fyrsta neyslurýmið var sett á laggirnar í Bern í Sviss árið 1986 og árið 2018 er fjöldi 

formlegra neyslurýma í heiminum um 90 talsins. (EMCDDA, 2016). Vert er að taka fram 

að fjöldi óformlegra og neðanjarðar neyslurýma er hvergi skráður. En vitað er að þau eru 

til, t.d. er örugga rýmið í Konukoti óformlegt neyslurými og einnig hafa verið sett á 

laggirnar mörg neðanjarðar neyslurými í Bandaríkjunum á síðustu árum til að reyna að 

berjast við ópíóðafaraldrinum sem ríkir þar. 
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4 Aðferð og gögn 

Í kaflanum verður fjallað um tildrög og tilgang rannsóknarinnar, þýðið og úrtakið, 

undirbúninginn, styrkleika og veikleika og framkvæmd rannsóknarinnar. 

4.1 Tildrög rannsóknar 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar um neyslurými og hafa þær sýnt fram á 

marktækan árangur þeirra (EMCDDA, 2017). Edda Rún Kjartansdóttir og Þórunn Hanna 

Ragnarsdóttir skrifuðu BS ritgerð sína í hjúkrunarfræði (2017) um neyslurými og var 

markmið þeirra að skoða hvort ávinningur væri af slíkum rýmum. Heimildaritgerð þeirra 

sýndi fram á að það væri persónulegur-, samfélagslegur- og fjárhagslegur ávinningur af 

neyslurýmum. Lögðu þær til að slíkt rými yrði opnað hér á landi og hvöttu 

velferðarráðuneytið til að íhuga þá tillögu. Niðurstaða þeirra og sú þekking (e. literature) 

sem hefur skapast um árangur á skaðaminnkandi inngripum (Ritter, 2006) var ástæðan 

fyrir því að mikilvægt var að taka næsta skref og skoða hvort einstaklingar sem nota 

vímuefni í æð myndu nýta sér neyslurými ef slíkt úrræði yrði opnað í Reykjavík.  

Reynsla rannsakanda er að þeir einstaklingar sem nota vímuefni í æð og eru 

húsnæðislausir þurfi oft að nota vímuefni í æð utandyra og/eða á almenningsstöðum, við 

óöruggar, óhreinar og skaðlegar aðstæður. Sú vitund var mikill hvati til þess að leggjast í 

þessa rannsókn og í framhaldinu beita sér fyrir því að koma á fót neyslurými ef það yrðu 

óskir notenda. 

4.2 Tilgangur rannsóknar 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort einstaklingar sem nota vímuefni í æð 

myndu nýta sér neyslurými ef það yrði sett upp í Reykjavík. Auk þess að skoða hvernig 

ákjósanlegast væri að skipuleggja slíkt rými með þarfir notenda í huga, eins og hvað varðar 

staðsetningu, opnunartíma og hvaða önnur þjónustu en öruggt rými til vímuefnanotkunar 

væri þátttakendum mikilvæg. Með því væri verið að gefa notendum rödd til að koma 

sínum þörfum og sérþekkingu á framfæri en eitt af grunngildum skaðaminnkunar er að 

þróa úrræði í samvinnu við notendur. Með því verða þeirra þarfir, reynsla og atbeini 

miðpunkturinn í úrræðinu. 

Í öðru lagi var tilgangurinn að skoða vímuefnanotkun þátttakenda eins og hvaða 

vímuefni þeir væru helst að nota og hversu oft þeir væru að nota vímuefni í æð.  
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Í þriðja lagi var tilgangurinn að skoða þrjá áhættuþætti sem tengjast vímuefnanotkun 

í æð og eru hluti af rökunum fyrir því að neyslurými eru sett á laggirnar. 

- Hvort þátttakendur notuðu vímuefni í æð utandyra (undir berum himni) og/eða 

á almenningsstöðum (bílakjöllurum, salernum) og hver tíðni þess væri.  

- Hvort þátttakendur ættu sögu um ofskömmtun á vímuefnum og þá hver tíðni 

þess væri. En einstaklingar sem nota vímuefni í æð, sérstaklega þeir sem nota 

morfínskyld lyf eru í aukinni hættu á ofskömmtun (EMCDDA, 2016). 

- Hvort þátttakendur samnýttu sprautubúnað. En samnýting á sprautubúnaði 

getur valdið smiti á blóðbornum sjúkdómum og alvarlegum húðsýkingum (Kerr 

o.fl., 2005).  

4.3 Þýði 

Erfitt að áætla hversu margir tilheyra þýðinu á Íslandi. Innlagnartölur frá SÁÁ gefa 

vísbendingu um fjölda einstaklinga sem nota vímuefni í æð en á árunum 2011-2015 höfðu 

458 einstaklingar sem þangað komu í vímuefnameðferð notað reglulega vímuefni í æð 

(SÁÁ,2016). Samkvæmt tölum SÁÁ og rannsókn Guðrúnar D. Bjarnadóttur o.fl. (2015) er 

áætlað að um 400-550 einstaklinga noti reglulega vímuefni í æð á Íslandi. Að auki leituðu 

um 320 einstaklingar í nálaskiptaþjónustuna í Frú Ragnheiði árið 2017 en það úrræði 

þjónustar einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu (Rauði krossinn, 2018).  

Í rannsókninni var lögð áhersla á að reyna að ná til þátttakenda sem notuðu vímuefni 

í æð daglega og voru húsnæðislausir í Reykjavík. Kortlagning Elínar Sigríðar 

Gunnsteinsdóttur (2017) gefur vísbendingu um fjölda húsnæðislausra í Reykjavík, en árið 

2017 voru 195 einstaklingar sem gistu á götunni og/eða í næturathvörfum. Samkvæmt 

kortlagningunni voru 186 einstaklingar sem notuðu áfengi og/eða önnur vímuefni að 

staðaldri og 66 einstaklingar notuðu einungis önnur vímuefni  (í kortlagningunni voru 349 

einstaklingar skráðir utangarðs og/eða heimilislausir).  

Reykjavík er eina sveitarfélagið á landinu sem hefur tekið saman upplýsingar um 

fjölda  þeirra sem eru húsnæðislausir og því er ekki vitað nákvæmlega hver fjöldinn er á 

landsvísu. 
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4.4 Úrtakið 

Vegna mikillar jaðarsetningar og oft óreiðukennds lífsstíls getur reynst erfitt að nálgast 

einstaklinga sem tilheyra þýðinu. Því var ákveðið að notast við hentugleikaúrtak og 

snjóboltaúrtak til að reyna að nálgast einstaklinga sem notuðu vímuefni í æð daglega og 

voru húsnæðislausir. 

Hentugleikaúrtak gengur þannig fyrir sig að rannsakandinn velur hvar best er að ná til 

úrtaksins og leggur rannsóknina fyrir þar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013). Talið var best að ná til hópsins með því að leggja rannsóknina fyrir í úrræðum sem 

hann var að nýta. Fjögur úrræði urðu fyrir valinu; Frú Ragnheiður - skaðaminnkun, 

næturathvörfin Konukot og Gistiskýlið og göngudeild lyflækninga (A3) á Landspítalanum. 

Ákveðið var að leggja rannsóknina ekki fyrir í vímuefnameðferðum eða á áfangaheimilum 

þar sem að markmiðið var að ná til einstaklinga sem voru í virkri vímuefnanotkun í æð.  

Til að auka þátttöku markhópsins í rannsókninni var ákveðið að notast við 

snjóboltaúrtak. Snjóboltaúrtak gengur þannig fyrir sig að nokkrir einstaklingar eða hópur 

bendir á aðra einstaklinga og svo benda þeir á einhvern annan og þannig koll af kolli. 

Snjóboltaúrtak er góð leið til að ná til einstaklinga sem tilheyra viðkvæmum hópi eða hópi 

sem erfitt er að nálgast (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Rannsakandi 

þekkir marga einstaklinga sem tilheyra úrtakinu vegna starfs síns og því var auðvelt að fá 

þátttakendur til að taka þátt í rannsókninni og benda á aðra sem væru mögulega til í að 

taka þátt. 

Rannsakandi telur að með því að leggja rannsóknina fyrir í þessum fjórum úrræðum 

ásamt því að notast við snjóboltaúrtak hafi fengist góð yfirsýn yfir þýðið á þessu ákveðna 

tímabili. 

4.4.1 Úrræðin þar sem spurningarlistinn var lagður fyrir  

Frú Ragnheiður – skaðaminnkun er færanleg nálaskiptaþjónusta og heilbrigðisþjónusta. 

Verkefnið er rekið af Rauða krossinum í Reykjavík (Rauði krossinn í Reykjavík, e.d.a). 

Konukot er næturathvarf fyrir heimilislausar konur. Athvarfið er rekið af Rauða krossinum 

í Reykjavík með fjármagni frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar (Rauði krossinn í Reykjavík, 

e.d.b). 
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Gistiskýlið er næturathvarf fyrir heimilislausa karlmenn. Karlmenn með lögheimili í 

Reykjavík og Hafnarfirði hafa forgang að athvarfinu. Gistiskýlið er rekið af Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.a; Þór Gíslason, munnleg heimild, 29. nóvember 

2017). 

Göngudeild lyflækninga A3 sinnir meðal annars einstaklingum með HIV og lifrarbólgu C, 

með lyfjameðferð og ráðgjöf. Deildin er rekin af Landspítala – háskólasjúkrahúsi 

(Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.; Anna Tómasdóttir, munnleg heimild 29. nóvember 

2017). 

4.5 Undirbúningur rannsóknar 

Ákveðið var að forprófa spurningalistann. Tilgangur með forprófun er að koma í veg fyrir 

að spurningarlistinn sé óskýr, hafi óljósa svarmöguleika eða sé á einhvern hátt 

ruglingslegur fyrir þátttakendur (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Markmiðið er að gera 

spurningarlistann eins aðgengilegan og hægt er fyrir markhópinn.  

Rannsóknin var forprófuð af tveimur karlmönnum sem tilheyra markhópnum. Annar 

er fæddur 1992, hefur notað vímuefni í æð í fimm ár og gistir oftast í Gistiskýlinu eða á 

götunni. Hinn er fæddur 1982, hefur notað vímuefni í æð í 15 ár og gistir alltaf hjá vinum 

eða kunningjum. Þeir nýta sér báðir Frú Ragnheiði - skaðaminnkun reglulega. Rannsakandi 

hitti aðilana í sitt hvoru lagi tvisvar. Fyrst fóru þeir yfir spurningarlistann og greindu frá 

öllum vanköntum sem þeir rákust á. Spurningarlistinn var síðan leiðréttur og rannsakandi 

hitti þá aftur til að vera fullviss um að listinn væri skýr, að auki svöruðu þeir þá 

spurningarlistanum.  

Fyrri forprófunin fór fram í leiguhúsnæði þar sem annar þeirra gisti og á kaffihúsi í 

miðbæ Reykjavíkur. Seinni forprófunin fór fram í leiguhúsnæði þar sem annar þeirra gisti 

og fyrir utan Gistiskýlið þar sem hinn ætlaði að gista þá nóttina. Í seinna skiptið fór annar 

aðilinn hratt og auðveldlega í gegnum spurningarlistann og hinn aðilinn vildi að 

rannsakandi læsi spurningarnar upp fyrir sig og fyllti út listann. Þeim einstaklingi leið ekki 

vel þegar rannsakandi hitti á hann, hann hafði átt erfiðan dag, var að detta í fráhvörf og 

var með óþægilega mikið af ADHD einkennum að eigin sögn.  

Því var ljóst að mikilvægt væri að bjóða öllum þátttakendum þann möguleika að láta 

lesa spurningarlistann upp fyrir sig og fylla hann út. Allir þátttakendur fengu spurninguna 

„vilt þú fylla út spurningarlistann sjálf/sjálfur eða viltu að ég geri það“. Við framkvæmd 
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rannsóknarinnar völdu 94% þátttakenda að spurningarlistinn yrði lesinn upp og fylltur út 

fyrir þá. 

4.6 Styrk- og veikleikar rannsóknar 

Rannsakandi telur það styrkleika fyrir rannsóknina að hún hefur jákvæð og góð tengsl við 

marga einstaklinga sem nota vímuefni í æð og eru húsnæðislausir í gegnum verkefnin Frú 

Ragnheiði og Konukot. Gerði þetta það að verkum að auðvelt var að fá þátttakendur til 

að taka þátt í rannsókninni og einnig tjáðu þátttakendur sig mikið við rannsakanda um líf 

sitt og málefni sem tengjast rannsókninni.  

Jafnframt gekk vel að ná samstarfi við úrræðin sem komu að rannsókninni. Að auki 

telur rannsakandi að niðurstöður rannsóknarinnar gefi mikilvægar upplýsingar um 

aðstöðu/aðstöðuleysi þeirra sem nota vímuefni í æð í Reykjavík. Enn fremur eru þetta 

upplýsingar sem hægt er að nota í þarfagreiningu og útlistun á hugsanlegu neyslurými í 

Reykjavík.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru fjöldi þátttakenda (48) en vegna mikillar 

jaðarsetningar hjá einstaklingum í úrtakinu reyndist erfitt að ná til fleiri á einum mánuði. 

Jafnframt fór mikill tími í að skipuleggja og hitta á 19 einstaklinga í snjóboltaúrtaki. Hvert 

viðtal/fyrirlögn tók frá 40 mínútum til tveggja klukkustunda. Ekki gafst því færi á að hitta 

fleiri einstaklinga innan tímarammans.  

Einnig telur rannsakandi að það hefði verið áhugavert að leggja rannsóknina fyrir í 

fangelsum nálægt höfuðborgarsvæðinu eins og fangelsinu Litla Hrauni og fangelsinu á 

Hólmsheiði. En samkvæmt heimildarmanni rannsakanda voru í desember 2017, átta til 

tólf fangar inni á Litla Hrauni sem notuðu vímuefni í æð (fangi á Litla Hrauni (nafnleynd), 

símaviðtal 11. desember 2017).  

Að auki er hugsanlegt að einhverjir þátttakendur gætu hafa upplifað sig skylduga til 

að svara rannsókninni vegna þess að þeir voru þjónustuþegar úrræðanna og/eða vegna 

tenginga við rannsakanda. 

4.7 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin byggir á megindlegri rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var notaður við 

gagnaöflun. Rannsóknin var nafnlaus og voru engar persónurekjanlegar upplýsingar í 

spurningalistanum og var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 
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Rannsóknin var lögð fyrir á tímabilinu 28. nóvember til 28. desember 2017, í fjórum 

úrræðum í Reykjavík og í snjóboltaúrtaki. Á göngudeild lyflækninga lögðu tveir 

hjúkrunarfræðingar fyrir spurningarlistann. Í Frú Ragnheiði lögðu sjálfboðaliðar fyrir 

spurningalistann. Rannsakandinn hitti starfsfólk A3 og sjálfboðaliða í Frú Ragnheiðar og 

fór yfir spurningalistann og framkvæmdina með þeim. Starfsfólkið/sjálfboðaliðarnir 

spurðu skjólstæðinga sem tilheyra markhópnum hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt. Ef 

skjólstæðingur samþykkti þátttöku, las starfsfólkið/sjálfboðaliðar og fyllti út 

spurningalistann í rýminu. Þátttakendum var síðan boðið að setja spurningalistann í 

umslag og loka með lími.  

Til þess að tryggja áreiðanleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013) var talið best að rannsakandi myndi sjálf leggja fyrir spurningalistann í athvörfunum 

Konukoti og í Gistiskýlinu, þar sem ekki var hægt að tryggja að sama starfsfólk myndi 

leggja fyrir listann vegna vaktavinnu. Rannsakandi kynnti rannsóknina fyrir starfsfólki og 

forstöðumönnum athvarfanna. Til að nálgast þátttakendur hringdi rannsakandi reglulega 

í úrræðin og starfsfólk athugaði hvort einhver í markhópnum vildi taka þátt. Ef svo var 

kom rannsakandi strax í athvarfið. Einnig fór rannsakandi í úrræðin tvisvar í viku til að 

kanna hvort einhver vildi taka þátt. Í Gistiskýlinu höfðu allir gestir sem tilheyrðu 

markhópnum nema einn tekið rannsóknina í Frú Ragnheiði. En Frú Ragnheiðar verkefnið 

þjónustar gesti Gistiskýlisins að lágmarki fjórum sinnum í viku (Rauði krossinn í Reykjavík, 

e.d.a). Fjórir gestir Konukots svöruðu rannsókninni hjá rannsakanda i athvarfinu. 

Við skráningu og úrvinnslu gagnanna var notast við Excel töflureiknir og einnig til að 

útbúa töflur og myndir. 

4.7.1 Spurningarlistinn 

Spurningalistinn var í heildina 20 spurningar, 13 krossaspurningar og þar af níu þar sem 

einnig var beðið um skrifleg svör. Þrjár spurningar voru eingöngu skriflegar. Þegar kom að 

því að semja spurningar notaði rannsakandi fræðilega þekkingu sem var til staðar (Guðrún 

D. Bjarnadóttir o.fl., 2015; EMCDDA, 2017; Félagsmálaráðuneytið, 2005) og fékk að auki 

aðstoð frá tveimur skjólstæðingum Frú Ragnheiðar varðandi spurninguna „hversu oft 

notar þú vímuefni í æð“ (spurning 2). Þegar spurt var út í hvar neyslurýmið ætti að vera 

staðsett í Reykjavík voru svarmöguleikarnir miðaðir út frá staðsetningum á úrræðum og 

einnig hvar Frú Ragnheiður væri mest að þjónusta skjólstæðinga byggt á reynslu 
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rannsakanda. Þrjú hverfi í Reykjavík stóðu upp úr: 101, 105 og Grandinn (spurning 10). 

Þegar spurt var út í opnunartíma á neyslurýminu vildi rannsakandi kanna hvort 

þátttakendur myndu nýta sér rýmið ef opnunartíminn yrði frá 10:00-17:00. Ástæðan fyrir 

valinu á þessum tíma er að bæði næturathvörfin (Konukot og Gistiskýlið) eru lokuð á 

þessum tíma og þá hafa húsnæðislausir einstaklingar sem nota vímuefni í æð engan stað 

til að vera á. Það má því áætla að þetta sé sá tími sólarhringsins þar sem líklegt er að 

hópurinn myndi nota vímuefni í æð utandyra og/eða á almenningstöðum. Að auki gerir 

rannsakandi sér grein fyrir því að ef neyslurými yrði sett upp í Reykjavík myndi það byrja 

sem tilraunaverkefni sem væri að öllum líkindum ekki opið allan sólarhringinn. 
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5 Niðurstöður 

Þátttakendur í rannsókninni voru 48 talsins, 32 karlmenn og 16 konur. Þátttakendur voru 

á aldrinum 18-67 ára og voru flestir 30 ára og yngri eða 42%. 

Í snjóboltaúrtakinu kom fram mikið þakklæti frá þátttakendum í garð 

rannsóknarinnar og til rannsakanda. Nokkrir þátttakendur voru hissa að rannsakandi 

hefði mikinn áhuga á að hitta þá og vildi meira að segja bjóða þeim á kaffihús. 

Rannsakandi upplifði að þátttakendum þótti vænt um að rannsóknin snerist um að reyna 

að gera líf þeirra betra og öruggara á meðan þau væru að nota vímuefni í æð en ekki að 

áherslan væri á eftir að þau eru hætt að nota vímuefni. Eins og einn þátttakandi sagði 

„það nennir enginn að tala við okkur þegar við erum í neyslu þú veist sprautufíkill hvað 

veit hann maður, það er alltaf bara verið að spá í meðferðum og talaðu við okkur þegar 

þú ert orðin edrú ef það er gert, mér finnst svona neyslurými geðveikt, ég sá svona 

heimildarmyndir þegar ég sat inni, það mundi sko bjarga fullt af mannslífum já váá 

maður“. 

Tafla 1. Staðsetning rannsóknar miðað við búsetuaðstæður. 

  Húsnæðislausir Með húsnæði Alls 

A3 – Lsh.  - 3 3 

Konukot 4 - 4 

Gistiskýlið 1 - 1 

Frú Ragnheiður 16 10 27 

Snjóboltaúrtak 11 3 14 

Alls 32 16 48 

67% af þátttakendum voru húsnæðislausir og 33% af þátttakendum voru með 

húsnæði. Ekki var munur á búsetuaðstæðum eftir kyni né aldri. Af þeim 16 þátttakendum 

sem voru með húsnæði bjó hluti í sértækum búsetuúrræðum og félagslegum íbúðum á 

vegum Reykjavíkurborgar.  

Í rannsókninni var ekki sérstaklega spurt út í hvers konar leiguhúsnæði þátttakendur 

bjuggu í en sjálfboðaliðar Frú Ragnheiðar áætla að meirihluti þeirra sem svöruðu 

rannsókninni í því úrræði búi í sértækum búsetuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar. Þrír 

þátttakendur svöruðu rannsókninni á göngudeild lyflækninga (A3) og voru þeir allir 

búsettir í sértæku búsetuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar. 
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Mynd 1. Svefnaðstæður þátttakenda. 

Þegar spurt var út í hvar þátttakendur höfðu sofið síðastliðna 30 daga kom í ljós að 

40% þátttakenda höfðu sofið á götunni. Af 32 húsnæðislausum þátttakendum voru 11 

sem nýttu sér ekki neyðarathvörfin fyrir heimilislausa, níu karlmenn og tvær konur. Flestir 

þátttakenda gistu nótt fyrir nótt hjá vinum og/eða fjölskyldu. Ekki var munur á svörum 

eftir kyni eða aldri. 

5.1 Upplýsingar um vímuefnanotkun þátttakenda 

Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir hvaða vímuefni þeir notuðu í æð. Spurt var um 

hvaða vímuefni þau notuðu oftast og hvaða vímuefni þau nota næst oftast í æð. Alls 

svöruðu 38 af 48 þátttakendum báðum spurningunum. 

 

Mynd 2. Vímuefni sem þátttakendur notuðu í æð. 

Þegar niðurstöður úr báðum spurningum voru reiknaðar saman kom berlega í ljós að 

langflestir þátttakendur notuðu örvand efni í æð. Langflestir notuðu rítalín í æð og þar á 
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eftir kom amfetamín. Morfínskyldu lyfin contalgin, fentanyl og oxycodone voru aðeins 

minna notuð af þátttakendum en samanlagt voru 19 þátttakendur sem notuðu þau lyf. 

 

Mynd 3. Vímuefnaflokkar eftir kyni. 

Vímuefnanotkun hvers og eins þátttakenda var flokkuð í þrennt; Notar eingöngu 

örvandi efni í æð, notar eingöngu morfínskyld lyf í æð eða notar bæði örvandi efni og 

morfínskyld lyf (fjölefnanotkun) í æð. Niðurstöður sýndu að flestir af þátttakendum 

notuðu eingöngu örvandi efni í æð og voru konur líklegri til þess en karlmenn. Karlmenn 

voru líklegri en konur til að nota bæði örvandi efni og morfínskyld lyf í æð. Þrír 

þátttakendur notuðu eingöngu morfínskyld lyf í æð. 

Tafla 2. Fjöldi skipta sem vímuefni er notað í æð. 

  Fjöldi 

Sjaldnar en vikulega 1 

Nokkrum sinnum í viku 4 

0-5 á sólarhring 11 

6-10 á sólarhring 19 

11 eða oftar á sólarhring 13 

Alls           48 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir notuðu vímuefni í æð síðastliðna 30 daga. 

Um 90% þátttakenda notuðu vímuefni í æð daglega og flestir notuðu að meðaltali sex til 

tíu sinnum á sólarhring eða 40% þátttakenda. Í rannsókninni kom fram að erfitt var fyrir 

þátttakendur að meta fjölda skipta sem þeir notuðu vímuefni í æð vegna þess að það væri 

svo nátengt því að eiga vímuefni. Í byrjun mánaðar áttu þátttakendur meiri peninga og 

því meira af vímuefnum sem þýddi oftar notkun í æð. Þegar peningurinn klárast byrjar 

harkið eins og þau orðuðu það. Þá þurfa þau að reyna að búa til pening til að fjármagna 

vímuefnin og þá er vímuefnanotkunin oftast minni og óreglulegri. Þannig er fjöldi skipta í 
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æð meiri í byrjun mánaðar og minni í lok mánaðar. Þátttakendur voru beðnir um að meta 

meðaltal notkunar á vímuefni í æð á síðustu 30 dögum. 

 

Mynd 4. Fjöldi skipta sem vímuefni er notað í æð miðað við búsetuaðstæður. 

Í niðurstöðum kom í ljós að þeir þátttakendur sem voru húsnæðislausir notuðu oftar 

vímuefni í æð heldur en þeir sem voru með húsnæði. Þeir sem voru með húsnæði notuðu 

oftast vímuefni í æð aldrei til fimm sinnum á sólarhring og þeir sem voru húsnæðislausir 

notuðu oftast sex til tíu sinnum eða 11 sinum og oftar á sólarhring.  

Samkvæmt Kí kvaðrat og Fisher exact tesi er marktækt samband á milli fjölda 

vímuefnanotkunar í æð og búsetuaðstæðna. Vert er að taka fram að úrtakið var ekki 

tilviljunarúrtak og því strangt til tekið eru þessi tölfræðipróf ekki keyrð en það er frekar 

ólíklegt að þetta samband sé af tilviljun.  

Í snjóboltaúrtakinu kom fram hjá þátttakendum að þeir notuðu meira af vímuefnum 

þegar þeir voru á götunni en þegar þeir voru með húsnæði. Ástæðan fyrir því var að þeirra 

sögn að þeim leið mun verr andlega og með sig sjálf þegar þau voru á götunni og einnig 

nefndu þau að þeim leiddist oft á götunni. 
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Mynd 5. Aldur við fyrstu notkun vímuefnis í æð. 

Þátttakendur voru á aldrinum 13-42 ára þegar þau notuðu fyrst vímuefni í æð. 

Langflestir þátttakenda byrjuðu að nota vímuefni í æð yngri en 26 ára eða 68%. Ekki var 

munur á svörum eftir kyni eða aldri.  

Nokkrir af þátttakendum gátu nefnt dagsetninguna og jafnvel klukkan hvað þeir 

notuðu fyrst vímuefni í æð. Nokkrir þátttakenda útskýrðu fyrir rannsakanda hvers vegna 

þeir hefðu byrjað að nota í æð og voru þrjú atriði algengust: Langvarandi andleg vanlíðan, 

stórt áfall sem þeir urðu fyrir og að hafa lengi langað til að prófa.   

Tafla 3. Fyrsta notkun vímuefnis í æð í aldurshópnum 13-17 ára. 

  Fjöldi 

13 ára 4 

14 ára 1 

15 ára 2 

16 ára 4 

17 ára 1 

Alls 12 

Flestir þátttakenda byrjuðu að nota vímuefni í æð 13-17 ára. 12 einstaklingar byrjuðu 

að nota vímuefni í æð yngri en 18 ára eða 25% af þátttakendum. 

12

9

11

6

4

2
3

0

2

4

6

8

10

12

14

13-17 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45

Fj
ö

ld
i

Aldursflokkar



36 

 

Mynd 6. Lengd vímuefnanotkunar í æð. 

Á mynd 6 kemur fram að þátttakendur höfðu notað vímuefni í æð í mislangan tíma. 

19% af þátttakendum höfðu notað vímuefni í æð innan við eitt ár. Þátttakendur sem 

tilheyrðu þeim hópi voru búin að nota vímuefni í æð frá tíu dögum til tíu mánaða þegar 

rannsóknin átti sér stað. 

5.2 Áhættuþættir 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ættu sögu um að hafa ofskammtað af vímuefnum 

sem bráðatilfelli, öndunarstopp eða hjartastopp. 77% af þátttakendum áttu sögu um 

ofskömmtun og voru tilfellin frá einu til 40. Flestir þátttakenda höfðu ofskammtað af 

vímuefnum þrisvar sinnum á lífsleiðinni. 

Tafla 4. Fjöldi ofskammtana á lífsleiðinni miðað við búsetuaðstæður. 

  
      % 

Meðaltal fjölda       
ofskammtana   

Húsnæðislausir     74%          3,6 

Með húsnæði     71%          1,8 

 

Í töflu 4 kemur fram að þeir þátttakendur sem voru húsnæðislausir áttu sögu um að 

hafa ofskammtað oftar á lífsleiðinni. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu notað vímuefni í æð utandyra (undir 

berum himni) síðastliðna 30 daga. 30 þátttakendur höfðu gert það frá einu skipti til 80 

skipta. Í heildina voru 439 inndælingar á 30 daga tímabili og var meðaltalið því 15 skipti 

eða annan hvern dag. 
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Tafla 5. Vímuefni notað í æð utandyra s.l. 30 daga m.v. búsetuaðstæður. 

  % Meðaltal skipta 

Húsnæðislausir 84% 16,4 

Með húsnæði 24% 6,3 

Húsnæðislausir þátttakendur voru líklegri til þess að nota vímuefni í æð utandyra og 

einnig notuðu þeir oftar vímuefni í æð utandyra en þeir sem voru með húsnæði. Í 

snjóboltaúrtakinu nefndu þó nokkrir þátttakendur hvað þeim fannst erfitt að þurfa að 

nota vímuefni í æð utandyra. Þau nefndu sérstaklega kuldann í því samhengi því þá 

dragast æðarnar saman og einnig nefndu þau óþægindin við það að þurfa að flýta sér svo 

enginn sjái þau nota vímuefni í æð og að það valdi miklu stressi. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir höfðu notað vímuefni í æð á 

almenningsstöðum (t.d. í bílakjöllurum, á salernum, á kaffihúsum og hótelum) á 

síðastliðnum 30 dögum. 35 þátttakendur höfðu gert það og var það frá tveimur skiptum 

upp í 300 skipti. Í heildina voru 1.593 inndælingar á 30 daga tímabili og var meðaltalið 46 

skipti eða 1,5 skipti á dag. 

Tafla 6. Vímuefni notað í æð á almenningsstöðum s.l. 30 daga m.v. búsetuaðstæður. 

  % Meðaltal skipta 

Húsnæðislausir 87% 55,5 

Með húsnæði 47% 11,9 

Í töflu 6 kemur fram að þeir þátttakendur sem voru húsnæðislausir voru mun líklegri 

til þess að nota vímuefni í æð á almenningsstöðum og einnig gerðu þeir það mun oftar en 

þeir sem voru með húsnæði. Í snjóboltaúrtakinu kom fram hjá húsnæðislausu 

þátttakendunum að þau áttu sér nokkra uppáhaldsstaði í Reykjavík þar sem að þau 

notuðu vímuefni í æð. Þetta voru m.a. salerni á hótelum og á stórum veitingahúsum. Það 

sem þessir staðir/rými áttu sameiginlegt var að þátttakendurnir fengu að vera þar 

óáreittir, þar var hlýtt og góð lýsing.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu deilt sprautubúnaði á síðastliðnum 30 

dögum. 11 þátttakendur eða 23% höfðu gert það og var það frá einu skipti til 30 skipta. 

Flestir af þeim höfðu deilt sprautubúnaði tvisvar á tímabilinu. Í snjóboltaúrtakinu kom í 

ljós að þeir einstaklingar sem höfðu deilt sprautubúnaði á tímabilinu höfðu gert það í 

vímuefnameðferð, í fangelsi, eingöngu með maka eða voru á aldrinum 18-20 ára.   
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37 þátttakendur eða 77% höfðu ekki deilt sprautubúnaði á tímabilinu. Í 

snjóboltaúrtakinu og í Frú Ragnheiði tjáðu þátttakendur sig um að þeim fyndist alls ekki í 

lagi að deila sprautubúnaði og að þeir mundu aldrei gera það. Tveir þátttakendur fussuðu 

og sveiuðu við rannsakanda þegar þessi spurning var borin upp, eins og það væri fyrir 

neðan þeirra virðingu að deila sprautubúnaði. 

5.3 Neyslurými í Reykjavík og þarfir notenda 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir myndu nýta sér neyslurými ef slíkt rými yrði sett upp 

í Reykjavík og töldu 43 þátttakendur það mjög líklegt eða frekar líklegt. 

Tafla 7. Líkur á nýtingu neyslurýmis miðað við búsetuaðstæður. 

  Húsnæðislausir      Með húsnæði 

Mjög líklegt 27 84%       7  44% 

Frekar líklegt 4 13%       5  31% 

Frekar ólíklegt 1 3%       3  19% 

Mjög ólíklegt - -       1  6% 

Alls 32 100%      16  100% 

Í töflu 7 má sjá að  97% húsnæðislausra þátttakenda myndu mjög líklega eða frekar 

líklega nýta sér neyslurýmið og 75% af þeim sem voru með húsnæði myndu mjög líklega 

eða frekar líklega nýta sér neyslurýmið. Fjórir þátttakendur töldu ólíklegt að þeir myndu 

nýta sér neyslurýmið. Ástæðan fyrir því var að þrjú þeirra voru með húsnæði og fannst 

þeim best að nota vímuefni í æð heima hjá sér. Einn húsnæðislaus þátttakandi sagðist 

ekki geta verið í kringum annað fólk og myndi þess vegna ekki nýta sér neyslurými. Ekki 

var munur á svörum eftir kyni eða aldri. 

Þeir 43 þátttakendum sem svöruðu að það væri mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir 

myndu nýta sér neyslurými ef það yrði sett upp í Reykjavík voru spurðir af hverju þeir 

myndu nýta sér það. Svarmöguleikinn var skriflegur og gátu þátttakendur skrifað nokkrar 

ástæður. Rannsakandi þemagreindi helstu niðurstöður. 
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Tafla 8. Ástæður fyrir nýtingu neyslurýmis. 

  Fjöldi 

Öryggi 28 

Í stað þess að vera úti/almenningst. 24 

Betra fyrir heilsuna 8 

Fordómaleysi 6 

Hafa hreint umhverfi 5 

Vill ekki ónáða aðra borgara 4 
Fá fræðslu um örugga 
sprautunotkun 3 

Ef ég missi húsnæðið 2 

Alls 80 
 

Langflestir sögðu ástæðuna liggja í örygginu og að þurfa ekki að vera úti eða á 

almenningsstöðum að nota vímuefni í æð eða 65% þátttakenda. Nokkrir sögðu það væri 

betra fyrir heilsuna og að þar yrðu þau ekki dæmd. Svörin voru afar áhugaverð og lýsandi 

fyrir þá félagslegu stöðu sem þátttakendur bjuggu við; „ til að fá frið“, „viðurkennir að 

maður sé manneskja“, „öruggt skjól“, „til að sleppa því að vera á salernum borgarinnar“, 

„svo löggi ekki böggi“ og „mér mundi líða vel, fá öryggi og hlýju.“ 

Tafla 9. Staðsetning neyslurýmis. 

 Fjöldi  

101 Reykjavík 35 

105 Reykjavík 8 

101 Grandinn Rvk.  2 

Alls 45 

Þegar spurt var um staðsetningu neyslurýmis svöruðu langflestir eða 78% 

þátttakenda að þeir vildu að neyslurýmið yrði staðsett í 101 Reykjavík. Hin tvö hverfin 

voru ekki eins ákjósanleg að mati þátttakenda.  

Í snjóboltaúrtakinu kom fram hjá nokkrum þátttakendum að þeim fyndist ekki nóg að 

hafa aðeins eitt neyslurými heldur þyrfti að hafa nokkur vegna þess að fólk sem þyrfti á 

þeim að halda býr alls staðar á höfuðborgarsvæðinu. Þeir staðir sem voru komu fram voru 

Kópavogur, Hafnarfjörður, Mjóddin og að apótek ættu að hafa sprautuherbergi. 
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Mynd 7. Æskilegur opnunartími neyslurýmis. 

Á mynd 7 má sjá að langflestir þátttakendur myndu nýta sér neyslurýmið ef það yrði 

opið frá kl. 10:00-17:00 en 41 þátttakandi eða 85% telja það mjög og frekar líklegt.  Ekki 

var munur á svörum eftir búsetuaðstæðum eða kyni.  

 

Mynd 8. Annar opnunartími neyslurýmis. 

Þegar þátttakendur voru spurðir um annan opnunartíma en frá kl. 10:00-17:00 þá 

svöruðu flestir að það myndi henta þeim best að opið væri allan sólarhringinn. Sá tími 

sem kom næstur var að hafa einnig opið á kvöldin. Þeir sem voru húsnæðislausir voru 

aðeins líklegri til að vilja hafa neyslurýmið opið allan sólarhringinn. 

Þátttakendur voru spurðir um hvaða önnur þjónusta en öruggt rými til 

vímuefnanotkunar væri mikilvæg fyrir þau. Þátttakendur gátu merkt við fimm 

svarmöguleika. 
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Tafla 10. Önnur þjónusta í neyslurýminu. 

  Fjöldi  

Hjúkrunarfræðingur 90% 

Sturtuaðstaða 77% 

Læknir 75% 

Heit máltíð gegn vægu gjaldi 69% 

Félagsráðgjafar 60% 

Flestir þátttakendur vildu hafa hjúkrunarfræðing í neyslurýminu og þar á eftir kom 

sturtuaðstaða. Í snjóboltaúrtakinu kom fram hjá mörgum þátttakendum að þeir vildu 

eingöngu merkja við ákveðnar starfsstéttir ef það væri alveg öruggt að einstaklingurinn 

sem yrði ráðinn í það starf væri ekki með fordóma gagnvart fólki sem notar vímuefni í æð. 

Að auki vildu sumir þátttakendur ekki merkja við ákveðnar starfsstéttir vegna þess að þeir 

voru vissir um að þeir sem sinntu þeim störfum gætu ekki mætt þeim af virðingu og 

skilningi. Þessar starfsstéttir sem oftast voru nefndar voru félagsráðgjafar og þar á eftir 

læknar. Ekki var munur á svörum eftir búsetuaðstæðum eða kyni. 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort það væri einhver önnur þjónusta sem þeim 

þætti mikilvæg í neyslurýminu. Spurningin var skrifleg og þemagreindi rannsakandi 

atriðin. Ekki var munur á svörum eftir búsetuaðstæðum eða kyni.  
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Tafla 11. Önnur mikilvæg þjónusta. 

  Fjöldi 

Áfallahjálp/sálfræðileg aðstoð 8 

Viðhaldsmeðferð út frá 
skaðaminnkun 

6 

Þvottaaðstaða 6 

Frí heit máltíð 5 

HIV/lifrabólgu C próf 3 

Félagsleg virkni 3 

Fræðsla um öruggari 
sprautunotkun 

3 

Kynsjúkdómapróf 3 

Gefins fatnaður 2 

Sjúkraherbergi, yfirseta 2 

Áverkavottorð 2 

Verðmætaskápar 1 

Alls 44 

25 þátttakendur svöruðu þessari spurningu og var áfallahjálp og sálfræðileg aðstoð 

sú þjónusta sem flestir nefndu. Þar á eftir kom þvottaaðstaða og viðhaldsmeðferð út frá 

skaðaminnkandi hugmyndafræði en þar var oftast nefnt lyfið methadone. Þeir 

þátttakendur sem nefndu áfallahjálp og/eða sálfræðilega aðstoð í snjóboltaúrtakinu 

töluðu um að hafa orðið fyrir mörgum áföllum í gegnum lífið og að þeim liði oft mjög illa 

andlega. Það kom skýrt fram hjá þessum einstaklingum að þeirra áfallasaga hafði mikil 

áhrif á þeirra hversdagslíf. Einnig töluðu þau um að í heimi neyslunnar, eins og þau orðuðu 

það, héldu áföllin áfram en þau höfðu m.a. orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, líkamlegu 

ofbeldi, frelsissviptingum, að missa börnin sín frá sér og að missa vini sína úr 

ofskömmtunum.
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6 Umræður og lokaorð

Megintilgangur þessarar rannsóknarinnar var að kanna hvort einstaklingar sem nota 

vímuefni í æð myndu nýta sér neyslurými ef það yrði sett upp í Reykjavík. Auk þess var að 

skoða hvernig ákjósanlegast væri að skipuleggja slíkt rými með þarfir notenda í huga og 

hvort önnur þjónusta en öruggt rými til vímuefnanotkunar væri þátttakendum mikilvæg. 

Annað og mikilvægt markmið þessarar megindlegu rannsóknar var að gefa einstaklingum 

sem nota vímuefni í æð færi á að koma sínum þörfum og sérþekkingu á framfæri en eitt 

af grunngildum skaðaminnkunar er að þróa úrræði í samvinnu við notendur. Með því 

verða þeirra þarfir, reynsla og atbeini útgangspunkturinn í úrræðinu.  

Þó ekki sé hægt að alhæfa um þýðið út frá þessu tiltekna úrtaki er ljóst að þörf er fyrir 

neyslurými sem skaðaminnkandi úrræði í okkar samfélagi, þar sem öryggi, hreinleiki og 

fordómaleysi er í fyrirrúmi. Flestir þátttakendur sem skilgreindir eru sem húsnæðislausir 

þurfa að nota vímuefni í æð utandyra, eða 84% þeirra, ef miðað er við síðastliðna 30 daga 

(þegar rannsókn fór fram). Til samanburðar hafa 24% þeirra sem hafa aðgang að húsnæði 

nota vímuefni í æð utandyra. Almenningstaðir eru mikið notaðir af þátttakendum sem 

rými og þykir þátttakendum salerni á hótelum eða stórum veitingastöðum ákjósanlegri 

þar sem hægt er að vera óáreittur inni í hlýjunni. Ljóst er að þessir tveir þættir eru 

þátttakendum mikilvægir, þ.e. að fá að vera í friði frá almenningi og komast þannig hjá 

innri og ytri brennimerkingu (Link og Phelan, 2001), að finna fyrir öryggi og fá skjól fyrir 

veðri og vindum en í dag eru fáir almenningsstaðir ef einhverjir sem bjóða upp á slíkt án 

þess að notendur þurfi að fela sig eða eiga á hættu að verða fyrir smánun. 

Niðurstöður sýna jafnframt að samtvinnun vímuefnanotkunar og heimilisleysis hefur 

mikil áhrif á veruleika þeirra sem svöruðu rannsókninni. Flestir þátttakendur hafa 

ofskammtað eða um 73% þeirra, en þeir sem eru húsnæðislausir hafa mun oftar, eða 

næstum helmingi oftar, lent í slíkri reynslu. Niðurstöður gefa einnig til kynna að 

húsnæðislausir þátttakendur nota mun oftar vímuefni í æð en þeir sem eru með húsnæði. 

Þar sem andleg líðan er að jafnaði verri þegar þeir hafa ekki í nein hús að vernda, 

sjálfsmyndin er neikvæðari og lítið er við að vera í þeim aðstæðum. Hér er mikilvægt að 

vísa í kenningu Kimberlé Crenshaw (1989) um skörun mismunabreyta (e. 

intersectionality) en af niðurstöðum rannsóknar að dæma má sjá að veruleiki 

húsnæðislausra er verri en þeirra sem hafa aðgang að húsnæði þó báðir hóparnir eigi það 
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sameiginlegt að nota vímuefni í æð. Af þessu má einnig sjá enn, hve mikilvægt það er að 

skapa þessum hópi öruggar aðstæður til notkunar á vímuefnum, þar sem aðgangur að 

neyðarþjónustu getur skilið milli lífs og dauða.  

Ljóst er að þátttakendur upplifa sig og sína iðkun óvelkomna í opinberum rýmum. 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar nefndu mikilvægi þess að hafa aðgang að öruggum 

stað þar sem fordómaleysi ríkir og þar sem hægt er að nota vímuefni í æð með öruggum 

hætti og í friði, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að berskjalda sig fyrir almenningi. 

Þessar niðurstöður endurspegla mikilvægi þess að einstaklingar sem nota vímuefni í æð 

geti ástundað sína iðju utan sjóndeildarhrings almennings og lögreglu sem skilgreina 

hegðun þeirra sem „hættulega“, „óæskilega “og jafnvel „glæpsamlega“ og þar sem þeir 

eiga á hættu að verða fyrir fordómum, aðkasti eða refsiaðgerðum (Vasas, 2005). Einn 

viðmælandi nefndi mikilvægi þess að vera í samskiptum við einhvern sem „viðurkennir að 

maður sé manneskja“ og annar nefnir mikilvægi þess að finna fyrir „öryggi og hlýju“. Hér 

má bersýnileg sjá hvernig þátttakendur geta upplifað afmennskun sína í samfélaginu, 

hvernig staða viðkomandi sem fullgilds einstaklings í samfélaginu er fyrir borð borin, en 

slík orðræða rímar vel við kenningar Goffmans (1963) um ferli brennimerkingar og 

afmennskunar. Það er reynsla rannsakanda að margir einstaklingar sem nota vímuefni í 

æð upplifi sig á þennan hátt, en það birtist einnig í því að þátttakendur voru hissa á því að 

rannsakandi vildi hitta á þá, spjalla og jafnvel bjóða þeim í kaffi. Það kom mörgum 

þátttakendum á óvart á að einhver vilji í raun og veru tala við þá og fá að heyraþeirra 

reynslu og þekkingu. Einnig má sjá á svörum þátttakenda að þeir upplifa fordóma og 

stimplun innan heilbrigðiskerfisins sem er svo líklegt að verki sem hindrun fyrir hópinn 

þegar kemur að því að sækja sér þjónustu (Islam o.fl., 2012; Vasas, 2005). Það sést meðal 

annars á því að þátttakendur eru tortryggnir í garð lækna og félagsráðgjafa, þ.e. þeirra 

sem hafa vald til þess að „tala um“ þá, skilgreina veruleika þeirra og sjálfsmynd (Foucault, 

1994, 1978). En þátttakendur virðast þó líta hjúkrunarfræðinga jákvæðari augum. Þá tala 

þeir einnig um að þeir samþykki aðeins sérfræðiþjónustu í neyslurýminu ef öruggt er að 

starfsmenn hennar séu fordómalausir í þeirra garð og geti mætt þeim af virðingu og 

skilningi. Þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að starfsfólk í skaðaminnkandi 

úrræðum sé ávallt og undantekningarlaust meðvitað um tilvist og áhrif brennimerkingar 

og jaðarsetningar og miði jafnframt að vinna gegn henni. Starfsfólkið má aldrei verða hluti 

af orðræðu „miðjunnar“, það þarf þvert á móti að leggja sig fram um að bera virðingu fyrir 
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sérfræðiþekkingu jaðarsettra einstaklinga og vera leiðandi í því að færa óréttlæti fram í 

dagsljósið og þannig berjast fyrir félagslegum réttindum þeirra sem nota vímuefni (Vasas, 

2005). 

Rannsóknin gefur einnig til kynna að það séu ekki aðeins hinir húsnæðislausu sem 

myndu nýta sér rýmið. 97% þeirra sem eru húsnæðislausir telja frekar líklegt eða mjög 

líklegt að þeir myndu nýta sér úrræðið á meðan 75 % þeirra sem eru með húsnæði telja 

það frekar líklegt eða mjög líklegt. Þótt öruggt rými til notkunar vímuefna í æð sé þessum 

hópi mikilvægt þarf að huga að fleiri þáttum ef markmiðið er að bæta heilsu og lífsskilyrði 

hans. Þegar þátttakendur eru spurðir um þörf á annarri mikilvægri þjónustu í 

neyslurýminu kemur bersýnilega í ljóst hve jaðarsettur þessi hópur er í raun og veru en 

flestir nefna aðgang að mat, fatnaði og hreinlætisaðstöðu, margir tala um þörf á 

margskonar heilbrigðisþjónustu og einhverjir nefna aðgang að félagslegum tengslum og 

fræðslu. Af þessum niðurstöðum að dæma má gera ráð fyrir því að þessi hópur upplifi 

þröskulda að slíkum grundvallarmannréttindum og/eða þjónustu. Líkt og fram kom í 

fræðilegri umfjöllun hér að ofan ýtir slík jaðarsetning umtalsvert undir ófullnægjandi 

lífsskilyrði þessa hóps og eykur vanda þeirra til muna (Vasas, 2005). Þá er mikilvægt að 

undirstrika að nokkrir þátttakendur tala um að hafa byrjað að nota vímuefni í æð vegna 

langvarandi andlegrar vanlíðunar eða vegna áfallareynslu en þær niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna fram á fylgni þess að nota vímuefni í æð og hafa 

upplifað áföll eða glímt við geðrænan vanda (Felitti, 1993; Kristín Pálsdóttir, 2015 ). 

Jafnframt nefndu nokkrir þátttakendur þá staðreynd að þeim liði oft illa, að þeirra 

áfallasaga hafi mikil áhrif á líf þeirra auk þess sem „heimur neyslunnar“ hafi oftar en ekki 

í för með sér áframhaldandi áfallareynslu, s.s. andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna þannig fram á mikilvægi þess að bjóða upp á 

áfallamiðað úrræði, þ.e. aðgang að áfallahjálp eða sálfræðilegri aðstoð í neyslurýminu 

(sjá. Covingon, 2008). 

Niðurstöður varðandi skipulagið á neyslurýminu út frá þörfum þátttakenda er útlistað 

í niðurstöðukafla. 
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Viðauki 1 

Neyslurými í Reykjavík? 

Þessi rannsókn er hluti af lokaverkefni Svölu Jóhannesardóttir (verkefnastýru Frú 

Ragnheiðar) við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

Mér þætti afar vænt um ef þú gæti tekið 5-7 mínútur í að svara þessari könnun. 

Könnunin er nafnlaus og því er ekki hægt að rekja nein svör til ákveðna einstaklinga.  

 

1. Hefur þú sprautað vímuefnum í æð á síðastliðnum 30 dögum? 

              Já                       Nei                    

 

Ef þú svaraðir nei, þá getur þú hætt könnuninni hér. Takk æðislega fyrir að svara og sýna 

könnuninni áhuga   

 

2. Ef já, hversu oft notar þú vímuefni í æð? (miða við síðustu 30.daga) 

    Merkja við einn kassa. 

              11 eða oftar á sólarhring                          Nokkrum sinnum í viku                             

              6-10 á sólarhring                                        Vikulega 

              0-5 á sólarhring                                          Sjaldnar en vikulega 

                   

3. Hvaða vímuefni notar þú í æð:  

- Skrá töluna 1: fyrir það vímuefni sem þú notar Oftast 

- Skrá töluna 2: fyrir það vímuefni sem þú notar næst oftast 

        Amfetamín                     Concerta                   Oxycodone                 Fentanyl 

        Rítalín                              Kókaín                       Contalgin            

 

         Annað/önnur vímuefni: ______________________________________ 
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4. Hvenær byrjaðir þú að sprauta vímuefnum í æð? ____________________ 

5. Á síðastliðnum 30 dögum, hefur þú sprautað vímuefni í æð utandyra?  
    (undir berum himni) 
 

              Já                    Nei 

Ef já, hversu oft á síðustu 30 dögum ________________ 

 

6. Á síðastliðnum 30 dögum, hefur þú sprautað vímuefni í æð á almenningstöðum?  
    (t.d. í bílakjöllurum, á salernum á kaffihúsum og hótelum) 
 
              Já                     Nei 

Ef já, hversu oft á síðustu 30 dögum _________________ 

 

Neyslurými er lagalega verndað rými þar sem einstaklingar geta komið og notað 

sín eigin vímuefni í öruggu, hreinu og fordómalausu umhverfi. Í rýminu er 

sérþjálfað starfsfólk sem getur brugðist við ef bráðatilfelli verður eins og 

ofskömmtun.  

Markmiðið með neyslurýmum er meðal annars að reyna að koma í veg fyrir að 

fólk deyi úr ofskömmtun, draga úr smitsjúkdómum og sýkingum og bæta 

heilsufar fólks. 

 

7. Ef neyslurými yrði sett upp í Reykjavík, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú mundir nýta 

þér það? Merkja við einn kassa. 

                  Mjög líklegt  

                  Frekar líklegt  

                  Frekar ólíklegt  

                  Mjög ólíklegt  

 

8. Ef líklegt, afhverju mundir þú nýta þér neyslurými? _____________________ 

_________________________________________________________________ 
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9. Ef ólíklegt, hvers vegna mundir þú ekki nýta þér neyslurýmið? ____________ 

_________________________________________________________________ 

10. Ef neyslurými yrði sett upp í Reykjavík, hvar ætti það að vera staðsett? Merkja við 

einn kassa. 

               Í Hlíðunum (105)                   

               Í miðbænum (101)                               

               Á Grandanum (101)                  

Finnst þér einhver önnur staðsetning vera betri: 

____________________________________ 

 

11. Ef neyslurými yrði sett upp í Reykjavík, mundir þú nýta þér það ef opnunartíminn 

yrði frá 10:00-17:00 alla daga vikunnar? Merkja við einn kassa. 

                  Mjög líklegt  

                  Frekar líklegt  

                  Frekar ólíklegt  

                  Mjög ólíklegt  

 
12. Er einhver annar opnunartími en frá 10:00-17:00 sem er betri fyrir þig? 

Ef já, hver: _________________________________ 

 

13. Ef neyslurými yrði sett upp í Reykjavík, hvaða þjónusta önnnur en öruggt rými til 

vímuefnanotkunar væri mikilvæg fyrir þig? Mátt merkja í fleiri en einn kassa. 

                Hafa sturtuaðstöðu.                

                Hafa hjúkrunarfræðing (sinna minniháttar heilbrigðisvanda) 

                Bjóða upp á heita máltíð gegn vægu gjaldi. 

                Fá lækni nokkrum sinnum í viku. 
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     Hafa félagsráðgjafa. 

 Önnur þjónusta sem væri mikilvæg fyrir mig: 

________________________________________________________________________ 

14. Hefur þú ofskammtað af vímuefnum? (bráðatilfelli t.d. öndurstopp, hjartastopp) 

             Já                  Nei 

Ef já, hversu oft hefur þú ofskammtað? ____________________________ 

 

15. Hefur þú deilt sprautubúnaði með öðrum, á síðastliðnum 30 dögum? 

(t.d. nál, sprautu, cooker, skeið) 

             Já                  Nei 

Ef já, hversu oft hefur þú deilt sprautubúnaði? ____________________________ 

 

16. Hvar hefur þú sofið síðastliðna 30 daga? Mátt merkja í fleiri en einn kassa. 

                  Í húsnæði sem ég á.                    

                  Í húsnæði sem ég leigi.              

                  Í athvarfi (Konukoti/Gistiskýlinu). 

                  Nótt fyrir nótt hjá vinum eða fjölskyldu. 

                  Á götunni (t.d í bílakjallara, í hústöku eða úti). 

 

17. Hvert er kyn þitt: 

           Kvenkyns                Karlkyns                Annað 

 

18. Hvaða ár ert þú fæddur/fædd? ______________ 

 

Takk æðislega fyrir að svara rannsókninni  


