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Ágrip	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  tvíþætt.	  Í	  fyrsta	  lagi	  að	  fá	  djúpa	  sýn	  ungmenna	  sem	  hafa	  
reynslu	  af	  vímuefnaneyslu	  á	  reynsluheim	  þeirra	  af	  eigin	  neyslu,	  forvörnum	  og	  
meðferðarúrræðum	  sem	  þau	  hlutu	  á	  unglingsárunum.	  Í	  öðru	  lagi	  að	  fá	  fram	  rödd	  
starfsfólks	  í	  úrræðum	  sem	  tengjast	  ungu	  fólki	  í	  vímuefnaneyslu.	  Stuðst	  var	  við	  
eigindlega	  aðferðafræði	  þar	  sem	  tekin	  voru	  eigindleg	  djúpviðtöl	  við	  fimm	  ungmenni	  á	  
aldrinum	  18	  til	  25	  ára	  og	  þrjá	  fulltrúa	  tveggja	  meðferðarúrræða.	  Viðtölin	  við	  ungmennin	  
voru	  þemagreind	  innan	  eftirfarandi	  fjögurra	  efnisflokka:	  
Æskan;	  Vímuefnaneyslan;	  Meðferðarúrræði	  og	  Forvarnir.	  Viðtölin	  við	  starfsfólk	  í	  
meðferðarúrræðum	  voru	  þemagreind	  innan	  eftirfarandi	  þriggja	  efnisflokka:	  Stefna;	  
Þjónustan	  og	  Árangursmat.	  Megin	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  sem	  sneru	  að	  
ungmennunum	  voru	  í	  fyrsta	  lagi	  að	  þau	  voru	  almennt	  óánægð	  með	  þau	  
meðferðarúrræði	  sem	  að	  þau	  fóru	  ekki	  sjálfviljug	  í	  sem	  unglingar	  en	  ánægð	  með	  þau	  
úrræði	  sem	  þau	  ákváðu	  að	  sækja	  sjálf.	  Mörg	  þeirra	  höfðu	  neikvæða	  upplifun	  af	  
starfsfólki	  úrræðanna	  og	  fannst	  vanta	  fleiri	  úrræði	  fyrir	  unglinga	  og	  meiri	  
einstaklingsnálgun	  í	  meðferð.	  Í	  öðru	  lagi	  töldu	  þau	  að	  forvarnir	  ættu	  að	  byrja	  fyrr	  en	  
þær	  gera	  og	  að	  þær	  ættu	  að	  vera	  ítarlegri,	  frá	  jafningjum	  eða	  fólki	  með	  reynslu	  af	  
vímuefnum.	  Í	  þriðja	  lagi	  var	  áberandi	  áhersla	  hjá	  unga	  fólkinu	  þegar	  þau	  voru	  spurð	  út	  í	  
vímuefnaneyslu	  sína	  að	  tilfinningavandi	  hafi	  verið	  helsta	  ástæða	  þess	  að	  þau	  leiddust	  út	  
neyslu.	  Megin	  niðurstöður	  frá	  starfsfólki	  í	  meðferðarúrræðum	  voru	  að	  ríkið	  hyggðist	  
halda	  áfram	  að	  bjóða	  meðferðarúrræði	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  vímuefnaneyslu	  en	  jafnframt	  
hyggðist	  Barnaverndarstofa	  opna	  nýtt	  meðferðarúrræði	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  til	  þess	  
að	  koma	  til	  móts	  við	  vöntun	  þar	  um	  og	  breyttar	  áherslur	  í	  samfélaginu.	  	  

	  

Lykilhugtök:	  ungmenni,	  áhættuhegðun,	  vímuefni,	  meðferð,	  forvarnir.	  	  	  
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Abstract	  
„You	  can't	  help	  people	  who	  won't	  help	  themselves"	  

Young	  adults	  and	  rehab	  treatments	  representatives	  vision	  on	  the	  adolescent	  drug	  

abuse	  problem	  in	  Iceland.	  

This	  research	  focuses	  on	  two	  parts.	  First	  it’s	  to	  get	  a	  deep	  vision	  on	  young	  people’s	  
experience	  on	  drug	  abuse,	  preventions	  and	  rehab	  treatments	  that	  they	  went	  to	  as	  
adolescents.	  Second	  is	  to	  get	  a	  vision	  from	  rehab	  treatments	  representatives	  that	  
service	  adolescents	  with	  drug	  abuse	  problems.	  In	  this	  qualitative	  research	  was	  used	  a	  
phenomenological	  approach.	  Semi-‐structured	  deep	  interviews	  were	  taken	  with	  eight	  
participants,	  five	  young	  adults	  that	  had	  an	  experience	  with	  drug	  abuse,	  18	  –	  25	  years	  
old,	  and	  rehab	  treatments	  and	  three	  representatives	  that	  work	  in	  rehab	  treatment	  
centers	  for	  adolescents.	  A	  thematic	  analysis	  revealed	  four	  main	  categories	  from	  the	  
interviews	  with	  the	  young	  adults:	  Youth;	  Drug	  abuse;	  Rehab	  treatment	  centers	  and	  
Preventions	  and	  from	  the	  interviews	  with	  the	  representatives	  from	  the	  rehab	  
treatment	  centers	  it	  revealed	  three	  main	  categories:	  Focus;	  Service	  and	  Performance	  
measurement.	  

	  The	  findings	  indicated	  that	  the	  young	  adults	  first	  said	  that	  they	  were	  dissatisfied	  about	  
the	  rehab	  treatments	  they	  didn’t	  go	  into	  voluntarily	  as	  adolescents	  but	  they	  were	  
satisfied	  with	  the	  rehab	  treatments	  they	  voluntarily	  got	  into.	  Many	  of	  them	  had	  
negative	  experience	  with	  the	  staff	  in	  the	  treatment	  centers	  and	  said	  that	  they	  thought	  
that	  there	  was	  a	  need	  for	  more	  treatment	  centers	  and	  more	  individually	  based	  
treatments	  in	  Iceland.	  Second	  the	  findings	  indicate	  that	  preventions	  should	  start	  earlier	  
than	  they	  do	  nowadays	  and	  should	  be	  more	  detailed,	  from	  the	  peer	  group	  or	  
individuals	  that	  have	  experience	  with	  drug	  abuse.	  Third	  the	  findings	  indicate	  prominent	  
emphasis	  from	  the	  young	  adults	  when	  they	  were	  asked	  about	  their	  own	  drug	  abuse	  
that	  emotional	  problems	  were	  the	  main	  reason	  they	  started	  to	  use	  drugs.	  The	  findings	  
from	  the	  representatives	  from	  the	  rehab	  treatment	  centers	  indicated	  that	  the	  
government	  intend	  to	  continue	  to	  serve	  this	  group,	  young	  drug	  abusers,	  and	  does	  the	  
Government	  Agency	  for	  Child	  Protection	  intend	  to	  open	  a	  new	  treatment	  center	  in	  the	  
capital	  city	  to	  react	  to	  the	  deficit	  in	  the	  field	  and	  changed	  focus	  in	  the	  society.	  	  

Keywords:	  young	  adults/	  adolescent,	  risk	  behaviour,	  substance/drugs,	  rehab,	  
preventions.	  	  
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1   Inngangur	  	  	  

1.1   Markmið	  rannsóknar	  
Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  tvíþætt.	  Í	  fyrsta	  lagi	  að	  fá	  djúpa	  sýn	  ungmenna	  sem	  hafa	  
reynslu	  af	  vímuefnaneyslu	  á	  reynsluheim	  þeirra	  af	  vímuefnaneyslu,	  -‐forvörnum	  og	  
meðferðarúrræðum	  sem	  þau	  hlutu	  á	  unglingsárunum.	  Í	  öðru	  lagi	  að	  fá	  fram	  rödd	  
starfsfólks	  í	  meðferðarúrræðum	  sem	  tengjast	  ungu	  fólki	  í	  vímuefnaneyslu.	  

Rannsakandi	  telur	  mikilvægt	  að	  skoða	  betur	  hvernig	  tekið	  er	  á	  þessum	  málum	  í	  
þjóðfélaginu	  í	  ljósi	  þess	  að	  ungmenni	  leiðast	  fyrr	  en	  áður	  út	  í	  harðari	  efni	  og	  neysla	  er	  
almennt	  orðin	  harðari	  hjá	  þeim	  ungmennum	  sem	  neyta	  vímuefna	  (Velferðarráðuneytið,	  
2011;	  Hólmfríður	  Dagný	  Friðjónsdóttir,	  2018).	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  vel	  hefur	  tekist	  
til	  á	  Íslandi	  að	  draga	  úr	  tóbaks-‐	  og	  áfengisneyslu	  ungmenna	  (Rannsókn	  og	  greining,	  
2016).	  Hefur	  sú	  vinna	  oft	  verið	  nefnd	  Íslenska	  módelið	  þar	  sem	  notast	  var	  við	  
forvarnarinngrip	  til	  þess	  að	  sporna	  við	  þekktum	  áhættuþáttum	  í	  vímuefnaneyslu,	  svo	  
sem	  hækkun	  á	  lögræðisaldri	  og	  frekari	  þátttöku	  foreldra	  og	  samfélagsins	  (Inga	  Dóra	  
Sigfúsdóttir,	  Þórólfur	  Þorlindsson,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Kathleen	  M.	  Roe	  og	  John	  P.	  
Allegrante,	  2008).	  Á	  hinn	  bóginn	  virðist	  sem	  sá	  hópur	  sem	  leitar	  í	  sterkari	  efni,	  sem	  og	  
kannabis	  og	  amfetamín	  hafi	  gleymst	  eða	  ekki	  hafi	  tekist	  að	  ná	  til	  þessa	  hóps	  í	  
forvarnastarfi.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  heyra	  rödd	  þeirra	  ungmenna	  sem	  hafa	  verið	  eða	  eru	  
hluti	  af	  þessum	  hópi	  um	  hvað	  best	  sé	  að	  gera	  í	  málaflokknum	  og	  hvernig	  megi	  ná	  til	  
þessa	  fámenna	  en	  jafn	  framt	  mikilvæga	  hóps	  ungmenna.	  Þó	  þessi	  tiltekni	  hópur	  sé	  
fámennur	  er	  engu	  að	  síður	  mikilvægt	  að	  hlúa	  að	  honum	  og	  finna	  rót	  vandans	  til	  þess	  að	  
reyna	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  ungmenni	  fari	  að	  prófa	  sig	  áfram	  og	  ánetjast	  vímuefnum.	  	  

Velta	  má	  upp	  þeirri	  spurningu	  hvort	  þær	  leiðir	  sem	  notaðar	  voru	  til	  að	  sporna	  við	  
áfengis-‐	  og	  tóbaksnotkun	  upp	  úr	  árunum	  í	  kringum	  1990,	  Íslenska	  módelið	  (Rannsókn	  
og	  greining,	  2016)	  virki	  sem	  skyldi	  fyrir	  þennan	  hóp	  ungmenna	  sem	  leiðast	  út	  í	  hörðustu	  
efnin.	  Oft	  á	  tíðum	  er	  staða	  þeirra	  verri	  en	  hjá	  hinu	  almenna	  ungmenni;	  fjölskyldan	  
brotin,	  foreldrarnir	  jafnvel	  sjálfir	  að	  glíma	  við	  vímuefnaneyslu	  og	  andleg	  veikindi	  (Einar	  
Gylfi	  Jónsson,	  2001)	  og	  þar	  af	  leiðandi	  ef	  til	  vill	  ekki	  í	  stakk	  búin	  til	  þess	  að	  styrkja	  þá	  
verndandi	  þætti	  sem	  þyrfti	  til	  þess	  að	  ungmennið	  fari	  ekki	  út	  í	  vímuefnaneyslu	  og	  það	  
hark	  sem	  henni	  fylgir.	  	  
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Rannsóknarspurningar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  svara	  eru:	  Hver	  er	  upplifun	  ungmenna	  af	  
eigin	  vímuefnavanda?;	  Hver	  er	  sýn	  ungmenna	  í	  vímuefnameðferð	  og	  meðferðaraðila	  á	  
meðferðarstarfið?;	  Hver	  er	  reynsla	  ungmenna	  af	  vímuefnaforvörnum	  á	  Íslandi?	  

1.2   Val	  viðfangsefnis	  
Höfundur	  valdi	  efni	  rannsóknarinnar	  vegna	  brennandi	  áhuga	  á	  vímuefnaforvörnum	  og	  
meðferðarúrræðum	  sem	  í	  boði	  eru	  hér	  á	  landi	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  vímuefnaneyslu.	  Í	  viðtali	  
sem	  rannsakandi	  tók	  við	  forstöðumann	  Stuðla	  á	  námsferli	  sínum	  kom	  fram	  að	  
ungmenni	  sem	  nýta	  sér	  þjónustu	  Stuðla	  eru	  nær	  einungis	  að	  fást	  við	  vímuefnavanda	  og	  
að	  neysla	  þeirra	  virðist	  sífellt	  harðari.	  Í	  ljósi	  þessa	  óx	  áhugi	  rannsakanda	  enn	  frekar	  enda	  
mikilvægt	  að	  leita	  róta	  þessarar	  stöðu	  með	  því	  að	  kalla	  eftir	  rödd	  ungmenna	  í	  neyslu	  og	  
skoða	  forvarnir	  og	  meðferðarþjónustu	  sem	  er	  í	  boði	  fyrir	  ungt	  fólk	  undir	  18	  ára	  aldri.	  
Þegar	  rannsakandi	  var	  sjálfur	  unglingur	  þekkti	  hann	  til	  þess	  að	  einstaklingar	  með	  
hegðunarvandkvæði	  voru	  vistaðir	  á	  Stuðlum,	  sem	  er	  nánast	  óþekkt	  staða	  í	  dag.	  Þótti	  
rannsakanda	  áhugavert	  að	  skoða	  þessar	  miklu	  breytingar	  sem	  orðið	  hafa	  á	  tiltölulega	  
stuttum	  tíma.	  Rannsakandi	  hefur	  auk	  þess	  brennandi	  áhuga	  á	  velferðarmálum	  sem	  
snúa	  að	  ungu	  fólki;	  vímuefnaneyslu,	  áhættuhegðun,	  frávikshegðun	  og	  heilsu.	  

Rannsóknarverkefnið	  tengist	  reynslu	  og	  áformum	  rannsakanda	  á	  þann	  hátt	  að	  
rannsakandi	  hefur	  síðustu	  ár	  starfað	  mikið	  á	  vettvangi	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  
vímuefnaneyslu,	  geðvanda	  og	  almennan	  félagslegan	  vanda	  fólks.	  Rannsakandi	  hefur	  
áhuga	  á	  að	  vinna	  í	  framtíðinni	  áfram	  á	  vettvangi	  þessa	  hóps	  eða	  að	  rannsóknum	  á	  
málaflokkum	  þessa	  hópa	  og	  þá	  aðallega	  hvað	  varðar	  ungmenni.	  Rannsakandi	  hefur	  
einnig	  áhuga	  á	  að	  koma	  að	  þróun	  og	  stefnumótun	  meðferðarúrræða	  og	  forvarnarstarfs	  
sem	  miða	  að	  ungmennum	  og	  þá	  aðallega	  þeim	  hópi	  sem	  stendur	  hvað	  höllustum	  fæti.	  
Einkum	  er	  þar	  vísað	  til	  ungmenna	  sem	  nýlega	  hafa	  náð	  sjálfræðisaldri	  og	  lenda	  á	  milli	  í	  
kerfinu	  eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  ungmenni	  sem	  fengið	  hafa	  
tvígreiningu	  (fíkni-‐	  og	  geðvanda).	  Byggja	  þarf	  brú	  fyrir	  þessa	  einstaklinga	  með	  því	  að	  
þróa	  áfram	  stefnu	  í	  meðferðarúrræðum	  fyrir	  ungmenni	  sem	  ekki	  teljast	  lengur	  börn	  en	  
eru	  samt	  ennþá	  ungt	  fólk	  með	  geð-‐	  og/eða	  vímuefnavanda.	  	  

1.3   Uppbygging	  ritgerðar	  
Ritgerðin	  er	  byggð	  upp	  á	  hefðbundinn	  hátt	  og	  skiptist	  í;	  Fræðilegan	  bakgrunn,	  Aðferð,	  
Niðurstöður	  og	  Umræður.	  	  

Í	  kaflanum	  um	  Fræðilegan	  bakgrunn	  er	  í	  fyrsta	  lagi	  fjallað	  um	  lög	  og	  reglugerðir	  sem	  
snúa	  að	  málefnum	  barna	  og	  réttindum	  þeirra.	  Í	  öðru	  lagi	  er	  rætt	  um	  vímuefnaneyslu	  og	  
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áhrif	  hennar,	  greiningu	  á	  fíknisjúkdómi	  samkvæmt	  viðurkenndum	  greiningarviðmiðum	  
og	  þá	  verða	  rannsóknir	  á	  vímuefnaneyslu	  skoðaðar.	  Auk	  þess	  er	  fjallað	  stuttlega	  um	  
umfjöllun	  fjölmiðla	  um	  vímuefnaneyslu	  þar	  sem	  vinnsla	  rannsóknarinnar	  fór	  fram	  á	  
sama	  tíma	  og	  sprenging	  varð	  í	  umfjöllun	  um	  málefnið	  í	  fjölmiðlum	  á	  Íslandi.	  Í	  þriðja	  lagi	  
eru	  skoðaðar	  stefnur	  í	  forvarnamálum	  og	  mismunandi	  tegundir	  forvarna.	  Í	  fjórða	  lagi	  
eru	  meðferðarúrræði	  fyrir	  ungmenni	  undir	  18	  ára	  aldri	  á	  Íslandi	  gerð	  skil	  og	  rannsóknir	  
á	  þeim	  úrræðum.	  Í	  fimmta	  lagi	  eru	  kynntar	  til	  sögunnar	  kenningar	  um	  áhættuhegðun	  
og	  af	  hverju	  ungmenni	  leiðast	  út	  í	  vímuefnaneyslu.	  	  

Í	  Aðferðarhluta	  ritgerðarinnar	  er	  rannsóknaraðferð	  og	  framkvæmd	  gerð	  skil,	  sem	  og	  
greining	  á	  rannsóknargögnum	  og	  þátttakendur	  kynntir.	  Einnig	  eru	  siðferðilegir	  þættir	  og	  
takmarkanir	  rannsóknarinnar.	  	  

Í	  Niðurstöðukaflanum	  er	  rödd	  ungmenna	  sem	  tók	  þátt	  í	  rannsókninni	  og	  fulltrúa	  
meðferðarúrræðanna	  gefin	  lausan	  tauminn	  og	  sýn	  þeirra,	  skoðanir	  og	  reynsla	  flokkaðar	  
í	  þemu	  eftir	  fyrirframákveðnum	  efnisflokkum.	  	  

Í	  Umræðum	  er	  fræðilegi	  bakgrunnurinn	  og	  niðurstöður	  viðtala	  við	  þátttakendur	  
fléttuð	  saman	  og	  rannsóknarspurningum	  svarað.	  	  

1.4   Lykilhugtök	  rannsóknarinnar	  
Hér	  eru	  lykilhugtök	  skilgreind	  í	  eftir	  þeim	  skilgreiningum	  sem	  er	  stuðst	  við	  í	  
rannsókninni.	  	  

Ungmenni	  (e.	  young	  adults/adolescent	  );	  Nokkur	  hugtök	  eru	  notuð	  um	  fólk	  á	  
unglingsaldri	  svo	  sem	  ungt	  fólk,	  ungmenni	  og	  unglingur.	  Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  notast	  
við	  skilgreiningu	  íslensku	  alfræðiorðabókarinnar	  á	  hugtakinu	  ungmenni	  sem	  skilgreint	  
sem	  ungur	  einstaklingur	  á	  aldrinum	  16	  til	  23/25	  ár	  (Íslensk	  orðabók,	  e.d.).	  	  

Áhættuhegðun	  (e.	  risk	  behaviour);	  Hegðun	  sem	  með	  beinum	  eða	  óbeinum	  hætti	  
hefur	  neikvæð	  áhrif	  á	  líf	  ungmennis	  þar	  sem	  jafnvel	  er	  ógnað	  heilbrigði	  einstaklingsins	  
eða	  lífi	  hans	  nefnist	  áhættuhegðun	  (Røysamb,	  1997).	  Undirstaða	  skilgreiningar	  á	  
áhættuhegðun	  eru	  tveir	  þættir,	  annars	  vegar	  er	  það	  huglægt	  og	  hins	  vegar	  
tilfinningalegt.	  Huglægi	  þátturinn	  beinist	  að	  viðhorfum,	  skilning	  og	  gildum	  og	  
tilfinningalegi	  þátturinn	  að	  unaði	  og	  spennu	  (Alexander,	  Kim,	  Ensminger,	  Johnson,	  
Smith	  og	  Dolan,	  1990).	  Oft	  er	  hægt	  að	  sjá	  snemma	  hjá	  ungmennum	  hvort	  þau	  sýni	  
merki	  um	  áhættuhegðun.	  Þau	  hafa	  þá	  glímt	  við	  einhverskonar	  vandamál	  í	  æsku	  í	  eigin	  
fari,	  til	  að	  mynda	  lélega	  samskiptahæfni	  og	  hafa	  átt	  erfitt	  með	  skap.	  Haldið	  hefur	  verið	  
fram	  að	  samsvörunum	  sé	  á	  milli	  áhættuhegðunar	  ungmenna	  og	  sjálfsstjórnar	  þeirra	  
(Sadock	  og	  Sadock,	  2007).	  	  
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Vímuefni	  (e.substance	  /	  drugs	  );	  Nokkurs	  ósamræmis	  gætir	  í	  notkun	  hugtaka	  um	  
vímuefni	  bæði	  hér	  á	  landi	  og	  erlendis	  (Stjórnarráðið,	  e.d.).	  Samkvæmt	  Íslensku	  
alfræðiorðabókinni	  er	  hugtakið	  vímuefni	  skilgreint	  sem	  ólögleg	  vímuefni,	  örvandi	  efni	  
eða	  deyfandi	  sem	  veldur	  fíkn	  og	  getur	  einnig	  orðið	  ávanabindandi	  (Íslensk	  orðabók,	  
e.d.).	  Hugtakið	  vímugjafi	  er	  oft	  notað	  eins	  og	  einungis	  sé	  um	  að	  ræða	  ólögleg	  vímuefni	  
en	  er	  tóbak	  og	  áfengi	  einnig	  talin	  sem	  lögleg	  vímuefni	  en	  önnur	  vímuefni	  eru	  ólögleg.	  
Þau	  eru	  til	  að	  mynda	  kannabis,	  ópíum,	  kókaín,	  amfetamín,	  ofskynjunarefni	  og	  önnur	  
örvandi	  efni	  (Stjórnarráðið,	  e.d.).	  	  

Meðferð	  (e.	  rehab);	  Hugtakið	  er	  notað	  um	  aðgerðir	  eða	  ferli	  sérstakrar	  
endurhæfingar	  fyrir	  einstaklinga	  sem	  hafa	  misnotað	  vímuefni,	  lögleg	  og	  ólögleg	  
(Merriam-‐Webster,	  2017).	  

Fíkn	  (e.	  addiction);	  Fíkn	  er	  skilgreind	  sem	  krónískur,	  endurkominn	  heilasjúkdómur	  
sem	  er	  einkenndur	  af	  óviðráðanlegum	  löngunum	  í	  vímuefni	  og	  notkun	  þeirra	  þrátt	  fyrir	  
skaðlegar	  afleiðingar	  efnanna.	  Fíkn	  er	  skilgreind	  sem	  heilasjúkdómur	  vegna	  þeirra	  áhrifa	  
sem	  vímuefni	  hafa	  á	  heilastarfsemina	  og	  geta	  þessi	  áhrif	  verið	  langvarandi	  og	  leitt	  til	  að	  
mynda	  til	  alvarlegra	  hegðunaráhrifa	  hjá	  neytenda	  vímuefna	  (NIDA,	  2014b).	  	  
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2   Fræðilegur	  bakgrunnur	  

Hér	  verður	  gert	  grein	  fyrir	  fræðilegum	  bakgrunni	  ritgerðarinnar.	  Þá	  lagalegu	  umhverfi,	  
þróun	  vímuefnaneyslu	  á	  Íslandi	  síðustu	  áratugina	  og	  áhrifum	  vímuefna.	  Einnig	  verða	  
meðferðarúrræði	  á	  Íslandi	  fyrir	  unglinga	  gerð	  skil	  sem	  og	  forvarnarstefna	  stjórnvalda	  
hvað	  varðar	  vímuefni.	  Ásamt	  því	  að	  fyrri	  rannsóknir	  á	  efninu	  verða	  kynntar.	  	  

Þá	  verður	  kenningar	  um	  af	  hverju	  ungmenni	  leiðast	  út	  í	  áhættuhegðun	  kynntar	  og	  
fjölmiðlaumfjöllun	  um	  vímuefnavandann	  á	  Íslandi	  síðustu	  misseri.	  	  

2.1   Lög	  og	  reglugerðir	  
Í	  Barnalögun	  nr.	  76/2003	  er	  greint	  frá	  réttindi	  barna	  í	  1.gr	  í	  1.	  kafla	  laganna.	  Þar	  segir	  að	  
barn	  eigi	  rétt	  á	  að	  lifa,	  þroskast,	  hljóta	  vernd,	  umönnun	  og	  öðrum	  réttindum	  í	  samræmi	  
við	  þroska	  og	  aldur	  án	  þess	  að	  verða	  fyrir	  mismunun	  af	  nokkru	  tagi.	  Einnig	  segir	  þar	  að	  
ávallt	  skuli	  í	  ákvarðanatöku	  um	  málefni	  barna	  hafa	  að	  leiðarljósi	  það	  sem	  er	  barninu	  
fyrir	  bestu	  og	  að	  barnið	  eigi	  rétt	  á	  að	  segja	  skoðun	  sína	  í	  öllum	  þeim	  málum	  sem	  þau	  
varða	  og	  taka	  eigi	  tillit	  til	  skoðana	  þeirra	  í	  samræmi	  við	  þroska	  þeirra	  og	  aldur.	  	  

Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna	  var	  fullgiltur	  á	  Íslandi	  árið	  1992	  og	  lögfestur	  árið	  
2013.	  Fullgilding	  hans	  fól	  í	  sér	  að	  Íslandi	  ber	  skylda	  til	  þess	  að	  uppfylla	  og	  virða	  ákvæði	  
hans	  (Barnasáttmáli	  sameinuðu	  þjóðanna,	  e.d.).	  Í	  sáttmálanum	  er	  að	  finna	  ákvæði	  um	  
að	  stofnanir	  eða	  samtök	  sem	  varða	  börn	  skuli	  við	  ákvarðanir	  ávallt	  hafa	  að	  leiðarljósi	  
það	  sem	  er	  barni	  fyrir	  bestu.	  Aðildaríkjum	  ber	  þannig	  að	  tryggja	  velferð	  barna	  með	  því	  
að	  tryggja	  þeim	  nauðsynlega	  vernd	  og	  umönnun.	  Í	  því	  skyni	  þarf	  að	  gera	  ráðstafanir	  í	  
stjórnsýslu	  og	  löggjöf	  og	  tryggja	  að	  stofnanir	  sem	  fara	  með	  mál	  barna	  starfi	  í	  samræmi	  
við	  reglur	  stjórnvalda.	  Í	  sáttmálanum	  segir	  einnig	  að	  tryggja	  skuli	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  
barn	  verði	  ekki	  viðskila	  við	  foreldra	  sína	  gegn	  þeirra	  vilja,	  nema	  að	  nauðsyn	  beri	  til	  með	  
tilliti	  til	  hagsmuna	  barnsins	  samkvæmt	  lögum	  og	  reglum	  stjórnvalda.	  Dæmi	  um	  þetta	  er	  
þegar	  barn	  sætir	  vanrækslu.	  Þó	  ber	  að	  virða	  rétt	  barns	  til	  samskipta	  við	  foreldra	  sína	  til	  
að	  halda	  tengslum.	  Aðildaríkjum	  sáttmálans	  ber	  einnig	  að	  tryggja	  að	  barn	  sem	  getur	  
myndað	  skoðanir	  í	  sínum	  málum	  fái	  að	  láta	  þær	  í	  ljós	  og	  tekið	  sé	  tillit	  til	  þeirra	  í	  
samræmi	  við	  þroska	  og	  aldur.	  Þá	  þurfa	  ríkin	  að	  viðurkenna	  og	  tryggja	  rétt	  barna	  til	  
besta	  heilsufars	  með	  því	  að	  veita	  læknismeðferð	  og	  endurhæfingu	  og	  gera	  allt	  sem	  í	  
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þeirra	  valdi	  stendur	  til	  þess	  að	  útrýma	  hefðum	  sem	  eru	  skaðlegar	  heilsu	  barna	  
(Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  barnsins	  nr.	  18/1992).	  	  

Í	  Barnaverndarlögum	  nr.	  80/2002	  er	  einnig	  hugað	  að	  ýmsum	  þeim	  þáttum	  sem	  
Barnasáttmálinn	  leggur	  áherslu	  á.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  börn	  eigi	  rétt	  á	  umönnun	  og	  
vernd,	  að	  þau	  njóti	  réttinda	  í	  samræmi	  við	  þroska	  og	  aldur,	  sem	  og	  virðingu	  og	  
umhyggju	  frá	  þeim	  sem	  að	  uppeldi	  þeirra	  koma.	  Markmið	  Barnaverndarlaganna	  er	  að	  
börnum	  sem	  búa	  við	  óviðunandi	  heimilisaðstæður	  eða	  að	  þeim	  börnum	  sem	  stofna	  
þroska	  sínum	  og	  heilsu	  í	  hættu	  sé	  tryggð	  nauðsynleg	  aðstoð.	  Þá	  einna	  helst	  með	  því	  að	  
styrkja	  fjölskyldur	  og	  að	  einstökum	  börnum	  séu	  tryggð	  úrræði	  þegar	  það	  á	  við.	  
Hagsmunir	  barna	  skulu	  því	  alltaf	  vera	  í	  fyrirrúmi,	  taka	  skal	  tillit	  til	  skoðana	  barna	  í	  
samræmi	  við	  þroska	  og	  aldur	  og	  stuðla	  að	  stöðuleika	  í	  uppvexti.	  Lögin	  segja	  til	  um	  að	  
barnaverndaryfirvöld	  eigi	  að	  beita	  almennum	  úrræðum	  og	  stuðningi	  við	  fjölskyldur	  áður	  
en	  kemur	  til	  annarra	  úrræða,	  til	  að	  mynda	  úrskurðar	  um	  vistun	  barns	  utan	  heimilis.	  	  

2.2   Vímuefni	  
Á	  árunum	  í	  kringum	  1970	  varð	  mikil	  breyting	  á	  áfengis-‐	  og	  vímuefnaneyslu	  ungmenna	  á	  
Íslandi,	  fyrir	  þann	  tíma	  var	  nánast	  ekki	  til	  vímuefnavandi	  ungmenna	  þar	  sem	  ólögleg	  
vímuefni	  komu	  við	  sögu	  (Landlæknisembættið,	  1992),	  aftur	  á	  móti	  voru	  reykingar	  og	  
áfengisnotkun	  frekar	  almennar	  á	  meðal	  ungmenna	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  Jón	  Sigfússon,	  
Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  2015).	  Meðalaldur	  við	  upphaf	  neyslu	  
vímuefna	  færðist	  síðar	  neðar	  og	  önnur	  vímuefni	  en	  áfengi	  fóru	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms.	  Við	  
þessar	  breytingar	  fóru	  þeir	  sem	  unnu	  að	  málefnum	  ungmenna	  að	  vekja	  athygli	  á	  
vímuefnavandanum	  sem	  varð	  áberandi	  meðal	  þeirra	  (Landlæknisembættið,	  1992).	  Árið	  
1983	  hóf	  Landslæknisembættið	  að	  kanna	  vímuefnaneyslu	  ungs	  fólks	  í	  framhaldsskólum	  
á	  Íslandi	  og	  á	  árunum	  í	  kringum	  1990	  hafði	  vímuefnaneysla	  aukist	  þegar	  horft	  var	  til	  
kannabis-‐,	  amfetamíns-‐	  og	  áfengisneyslu.	  Einnig	  var	  kókaín	  byrjað	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  
og	  kærum	  fór	  fjölgandi	  vegna	  fíkniefnalagabrota	  meðal	  ungmenna	  undir	  20	  ára	  (Ólafur	  
Ólafsson,	  1993).	  

Skaðleg	  neysla	  áfengis	  og	  vímuefna	  er	  lýðheilsuvandamál	  og	  einn	  af	  áhættuþáttum	  
fyrir	  slæma	  heilsu,	  ótímabær	  dauðsföll	  ungs	  fólks	  og	  þróun	  langvinnra	  sjúkdóma	  
(Velferðarráðuneytið,	  2013).	  Hópur	  þeirra	  sem	  neyta	  vímuefna	  reglulega	  og	  misnota	  
þau	  er	  lítill	  og	  afmarkaður	  en	  vandi	  þessa	  hóps	  er	  mikill	  og	  veldur	  áhyggjum	  (Helgi	  
Gunnlaugsson,	  2013).	  Einstaklingar	  eru	  líklegastir	  til	  fara	  að	  misnota	  vímuefni	  á	  
unglingsárunum.	  Það	  eru	  margar	  ástæður	  fyrir	  því	  að	  ungmenni	  fara	  að	  nota	  vímuefni,	  
til	  að	  mynda	  er	  það	  þrá	  í	  nýja	  reynslu,	  tilraunir	  til	  þess	  að	  eiga	  við	  andleg	  vandamál,	  að	  
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ganga	  betur	  í	  skóla	  og	  jafningjaþrýstingur.	  Vímuefnaneysla	  á	  unga	  aldri	  eykur	  líkurnar	  á	  
þróun	  vímuefnavanda	  seinna	  á	  lífsleiðinni	  og	  meirihlutinn	  hefur	  þá	  þróað	  með	  sér	  fíkn	  
fyrir	  20	  ára	  aldur	  (NIDA,	  2014a;	  NIDA,	  2014b).	  Helstu	  áhættuþættir	  við	  neyslu	  vímuefna	  
eru	  lýðfræðilegir	  þættir	  eins	  og	  umhverfisþættir,	  aðgengi	  og	  viðhorf	  ungmenna,	  
félagsleg	  staða,	  jafningjaþrýstingur	  og	  lítill	  stuðningur	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2001;	  
NIDA,	  2014a).	  Einnig	  eru	  þar	  hegðunarþættir,	  eins	  og	  léleg	  sjálfsstjórn,	  árangur	  í	  skóla	  
og	  tilraunir	  með	  vímuefni	  og	  persónulegir	  þættir	  eins	  og	  lítil	  sjálfsvirðing,	  léleg	  
sjálfsmynd	  og	  lítil	  trú	  á	  eigin	  getu	  til	  að	  hafna	  tilboðum	  um	  notkun	  vímuefna	  (Sigurlína	  
Davíðsdóttir,	  2001).	  

Þau	  ungmenni	  sem	  neyta	  vímuefna	  alast	  oft	  upp	  við	  verri	  heimilis-‐	  og	  
uppeldisaðstæður	  en	  þau	  ungmenni	  sem	  ekki	  neyta	  vímuefna.	  Vímuefnaneytendur	  
koma	  oftar	  en	  ekki	  frá	  sundruðum	  fjölskyldum,	  skortur	  er	  á	  samstöðu	  foreldra	  á	  
heimilinu,	  óljósar	  reglur,	  afskiptaleysi	  eða	  ofstjórn	  og	  samskiptaleysi,	  eiga	  oft	  erfitt	  í	  
skóla,	  eru	  áhugalaus	  eða	  glíma	  við	  hegðunarvandamál	  og	  hafa	  litla	  tengingu	  við	  
skólafélaga	  (Einar	  Gylfi	  Jónsson,	  2001).	  Tengslamyndun	  við	  fjölskyldu,	  hvatning	  og	  
öryggi	  er	  mikilvægur	  þáttur	  hjá	  öllum	  börnum	  í	  æsku	  og	  á	  unglingsárunum	  byggist	  þessi	  
grunnur	  á	  því	  hvernig	  þau	  takast	  á	  við	  auknar	  kröfur,	  breytingar	  og	  ábyrgð	  í	  lífinu.	  
Tengslin	  við	  fjölskylduna	  breytast	  og	  einstaklingurinn	  fær	  aukið	  sjálfstæði	  og	  myndar	  
sterkari	  tengsl	  við	  vini	  og	  jafningja.	  Ásamt	  því	  að	  hann	  fer	  að	  þreifa	  fyrir	  sér	  á	  nýjum	  
sviðum	  og	  gera	  tilraunir	  og	  tekst	  það	  vel	  ef	  einstaklingurinn	  sjálfstæður	  með	  jákvæða	  
sýn	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  sig	  sjálfan.	  Misnotkun	  vímuefna	  er	  einn	  þáttur	  sem	  getur	  raskað	  
þessu	  ferli	  og	  á	  vímuefnanotkun	  oft	  aðdraganda	  og	  tengist	  öðrum	  þáttum	  í	  lífi	  
einstaklingsins	  og	  umhverfi.	  Vímuefnanotkun	  ungmenna	  felur	  í	  sér	  hvatvísi	  og	  
dómgreindarleysi,	  en	  líkamlegar	  afleiðingar	  notkunar	  er	  sjaldgæfari	  en	  hjá	  þeim	  
fullorðnu	  nema	  hjá	  þeim	  sem	  sprauta	  sig,	  þeir	  eiga	  í	  hættu	  á	  að	  fá	  smitsjúkdóma	  á	  borð	  
við	  HIV	  og	  lifrabólgu	  C	  (Bjarni	  Össurarson	  Rafnar,	  2006).	  Flest	  ungmenni	  þróa	  þó	  ekki	  
með	  sér	  vímuefnafíkn	  með	  því	  að	  prófa	  vímuefni,	  en	  samt	  sem	  áður	  er	  það	  vandamál	  
þegar	  ungmenni	  prófa	  vímuefni.	  Vímuefnanotkun	  getur	  verið	  hluti	  af	  áhættusömu	  
hegðunarmynstri	  (NIDA,	  2014a)	  og	  helst	  þá	  oft	  í	  hendur	  við	  þunglyndi,	  kvíða,	  
andfélagslega	  persónuleikagerð,	  ofsahræðslu	  og	  fælni	  (Árni	  Einarsson,	  1997-‐1998;	  
Bjarni	  Össurarson	  Rafnar,	  2006)	  og	  kemur	  vímuefnafíkn	  næst	  á	  eftir	  geðlagstruflunum	  
sem	  áhættuþáttur	  sjálfsvíga.	  Vímuefnanotkun	  ungmenna	  er	  oftar	  en	  ekki	  birtingamynd	  
einhvers	  annars	  vanda,	  til	  að	  mynda	  tilfinninga-‐	  og	  hegðunarvanda	  (Bjarni	  Össurarson	  
Rafnar,	  2006)	  og	  er	  mikilvægt	  er	  að	  greina	  og	  meðhöndla	  þunglyndi	  hjá	  þeim	  sem	  glíma	  
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við	  vímuefnafíkn	  sem	  og	  að	  greina	  hana	  hjá	  þeim	  sem	  kljást	  við	  þunglyndi	  (Árni	  
Einarsson,	  1997-‐1998).	  

Neysla	  áfengis	  og	  vímuefna	  hefur	  ekki	  einungis	  áhrif	  á	  þann	  sem	  neytir	  efnanna	  
heldur	  einnig	  á	  heilsu	  og	  umhverfi	  þeirra	  sem	  standa	  honum	  næst	  og	  annarra	  í	  
nærumhverfinu.	  Einstaklingur	  undir	  áhrifum	  er	  skaðlegur	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum	  í	  
umhverfinu	  t.d.	  í	  umferðinni,	  með	  ofbeldisfullri	  hegðun	  sem	  og	  neikvæðum	  áhrifum	  á	  
nánustu	  aðstandendur,	  vini	  og	  jafnvel	  vinnufélaga	  (Velferðarráðuneytið,	  2013).	  

Neysla	  þeirra	  sem	  neyta	  vímuefna	  er	  orðin	  harðari	  en	  áður	  þekktist	  
(Velferðarráðuneytið,	  2011;	  Jóhann	  Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017b)	  eins	  og	  áður	  sagði	  og	  
breyting	  er	  á	  neyslumynstri	  ungmenna	  í	  vímuefnum	  hér	  á	  landi.	  Kom	  meðal	  annars	  
fram	  í	  frétt	  á	  vef	  Ríkisútvarpsins	  þar	  sem	  forstöður	  maður	  Stuðla	  sagði	  frá	  nýjum	  tölum	  
um	  þá	  einstaklinga	  sem	  þar	  eru	  vistaðir	  að	  heildarneysla	  ungmenna	  á	  Íslandi	  hefur	  
dregist	  saman	  en	  þeir	  sem	  neyta	  vímuefna	  eru	  í	  verri	  stöðu	  en	  áður	  og	  ákveðið	  stökk	  er	  
í	  neyslu	  ungmenna,	  til	  að	  mynda	  voru	  ungmenni	  á	  Stuðlum	  sem	  höfðu	  neytt	  
amfetamíns	  59%	  á	  árunum	  2008	  –	  2011	  en	  á	  árunum	  2012	  –	  2015	  var	  hlutfallið	  85%	  
meðal	  ungmenna	  sem	  þangað	  leita	  (Jóhann	  Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017a).	  	  

Mikil	  andstaða	  er	  meðal	  þjóðarinnar	  gegn	  vímuefnum,	  sem	  og	  hjá	  stjórnvöldum	  
sem	  leggja	  áherslu	  á	  að	  halda	  aftur	  af	  vímuefnaneyslu	  í	  samfélaginu	  (Helgi	  
Gunnlaugsson,	  2013).	  Margir	  telja	  að	  vímuefnavandi	  ungmenna	  sé	  ekki	  jafn	  alvarlegur	  
og	  fullorðinna	  og	  ungmennin	  vaxi	  upp	  úr	  honum	  eða	  að	  undir	  liggi	  einhver	  annar	  vandi.	  
Fagfólki	  sem	  vinnur	  með	  ungmennum	  sem	  eiga	  við	  vímuefnavanda	  að	  stríða	  hefur	  
orðið	  það	  æ	  ljósara	  að	  vandi	  ungs	  fólks	  er	  jafn	  alvarlegur	  og	  þrálátur	  og	  þeirra	  
fullorðnu.	  Jafnframt	  hefur	  komið	  fram	  að	  þegar	  vímuefnavandinn	  eða	  áfengis-‐	  og	  
vímuefnasjúkdómurinn	  greinist	  hjá	  ungum	  einstaklingum	  er	  hann	  oftar	  en	  ekki	  
langvinnur	  og	  ríkjandi	  og	  hefur	  af	  þeim	  sökum	  verið	  haldið	  fram	  að	  enginn	  sjúkdómur	  
jafn	  algengur	  og	  hættulegur	  unglingum	  eins	  og	  áfengis-‐	  og	  vimuefnasjúkdómurinn	  
(Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  

2.3   Áhrif	  vímuefna	  
Breytingar	  urðu	  á	  frumgreiningum	  ungmenna	  19	  ára	  og	  yngri	  sem	  komu	  á	  sjúkrahúsið	  
Vog	  á	  síðari	  hluta	  tuttugustu	  aldar;	  Árið	  1995	  var	  áfengi	  algengasti	  vímugjafinn	  eða	  46%	  
af	  heildarneyslu	  en	  árið	  2000	  hafði	  hluti	  áfengis	  lækkað	  í	  19%	  og	  hlutur	  kannabisvanda	  
hafði	  vaxið	  úr	  því	  að	  vera	  23%	  árið	  1995	  upp	  í	  46%	  árið	  2000.	  Amfetamíngreining	  hélst	  
óbreytt	  6%	  á	  tímabilinu,	  eins	  og	  sést	  á	  mynd	  1	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2010).	  Á	  
tímabilinu	  frá	  2009	  til	  2015	  urðu	  þær	  breytingar	  að	  áfengisfíkn	  sama	  aldurshóps	  og	  
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áfengisfíkn	  með	  öðru	  efnum	  minnkaði	  úr	  því	  að	  vera	  31%	  árið	  2009	  í	  það	  að	  vera	  13%	  á	  
árið	  2015.	  Sama	  skýrsla	  sýndi	  að	  á	  sama	  tíma	  jókst	  kannabisvandi	  þeirra	  sem	  komu	  á	  
Vog	  úr	  48%	  upp	  í	  59%	  og	  amfetamín	  úr	  17%	  upp	  í	  25%,	  eins	  og	  sést	  á	  mynd	  2	  (Þórarinn	  
Tyrfingsson,	  2016b).	  

	  

Mynd	  1.	  Frumgreiningar	  ungmenna	  19	  ára	  og	  yngri	  á	  Vogi	  árin	  1995	  og	  2000	  

	  

	  

Mynd	  2.	  Frumgreiningar	  ungmenna	  19	  ára	  og	  yngri	  á	  Vogi	  árin	  2009	  og	  2015	  

	  

Þegar	  einstaklingar	  byrja	  að	  fikta	  sig	  áfram	  með	  vímuefni	  geta	  þau	  upplifað	  það	  sem	  
sýnast	  jákvæð	  áhrif	  og	  einnig	  trúað	  því	  að	  þau	  geti	  haft	  stjórn	  á	  neyslunni.	  Vímuefni	  
geta	  tekið	  stjórnina	  í	  lífi	  fólks	  mjög	  fljótt	  og	  með	  tímanum	  verður	  neysla	  vímuefna	  
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minna	  jákvæð	  og	  einstaklingur	  fer	  að	  neyta	  vímuefna	  til	  að	  finnast	  hann	  vera	  
„venjulegur“,	  þrátt	  fyrir	  þau	  vandamál	  sem	  efnin	  hafa	  á	  líf	  hans	  (NIDA,	  2014b).	  
Mismunandi	  vímuefni	  hafa	  mismunandi	  áhrif	  á	  heilann,	  en	  sameiginlegi	  þáttur	  þeirra	  er	  
að	  þau	  auka	  öll	  dópamínframleiðslu	  heilans	  sem	  stjórna	  ánægjutilfinningu	  (NIDA,	  
2014a)	  og	  breytist	  hegðun,	  skilningur	  og	  hugsun	  hjá	  einstaklingum	  sem	  neyta	  vímuefna	  
(Wade	  og	  Tavris,	  2008).	  Ávanalyf	  og	  –efni	  hafa	  áhrif	  á	  starfsemi	  miðtaugakerfisins	  og	  
skynjun	  einstaklinga	  á	  umhverfi	  sínu	  og	  viðbrögð	  hans	  breytast.	  Þessu	  ástandi	  fylgir	  
mikil	  vellíðunartilfinning	  við	  notkun	  vissra	  efna	  og	  er	  tilfinningunni	  oft	  líkt	  við	  
kynferðislega	  fullnægingu	  (Þorkell	  Jóhannesson,	  1999).	  Eftir	  langa	  og	  mikla	  neyslu	  
vímuefna	  upplifir	  einstaklingurinn	  fráhvörf	  sem	  veita	  honum	  óþægindum	  og	  verður	  til	  
þess	  að	  hann	  heldur	  áfram	  neyslu	  vímuefna	  og	  heldur	  öllu	  jafnan	  áfram	  þrátt	  fyrir	  
skaðlegar	  andlegar	  eða	  líkamlegar	  afleiðingar	  sem	  neyslan	  veldur	  (American	  Psychiatric	  
Association,	  2013).	  	  

Kannabis	  er	  algengasta	  ólöglega	  vímuefnið	  á	  Íslandi	  og	  það	  efni	  sem	  flestir	  neyta	  
áður	  en	  þeir	  prófa	  sig	  áfram	  í	  harðari	  efnum	  (Jóhanna	  Rósa	  Arnardóttir,	  2011;	  Helgi	  
Gunnlaugsson,	  2013).	  Kannabis	  veldur	  mun	  meiri	  skaða	  en	  áfengi	  meðal	  ungmenna	  og	  
er	  það	  einnig	  talinn	  aðalvandi	  ungmenna	  sem	  sækja	  vímuefnameðferð	  í	  dag	  (Þórarinn	  
Tyrfingsson,	  2016a).	  

2.3.1   Slævandi	  (e.	  sedative/drepressant)	  

Slævandi	  eða	  róandi	  ávanalyf	  verka	  á	  miðtaugakerfið	  eða	  heila.	  Margir	  verða	  fíknir	  í	  
þessi	  lyf	  þar	  sem	  ávanahættan	  er	  talsverð	  við	  notkun	  þeirra	  sem	  eru	  fyrst	  og	  fremst	  
notuð	  við	  kvíða	  og	  svefnleysi	  (SÁÁ,	  e.d.c.).	  Þau	  láta	  einstaklingi	  líða	  eins	  og	  það	  hægist	  á	  
umhverfinu	  og	  er	  oft	  val	  einstaklinga	  sem	  vilja	  flýja	  stressið	  í	  umhverfi	  sínu.	  Misnotkun	  
slævandi/róandi	  efna	  geta	  átt	  í	  för	  með	  sér	  að	  einstaklingur	  eykur	  hættuna	  á	  skertu	  
minni,	  ofskynjunum,	  hægri	  hugsun	  og	  jafnvel	  dauða	  svo	  fátt	  eitt	  sé	  nefnt	  (The	  Recovery	  
Village,	  e.d.).	  	  

2.3.2   Örvandi	  (e.	  stimulant)	  

Ein	  alvarlegasta	  vímuefnafíknin	  á	  Íslandi	  er	  neysla	  örvandi	  efna.	  Meðal	  efna	  sem	  falla	  
undir	  þennan	  flokk	  eru	  amfetamín,	  kókaín,	  e-‐pillur	  og	  rítalín	  og	  fer	  ört	  vaxandi	  að	  
neytendur	  þessara	  efna	  sprauti	  þeim	  í	  æð	  (SÁÁ,	  e.d.b).	  Örvandi	  efni	  verka	  á	  
miðtaugakerfið	  og	  auka	  viðbragð,	  hjartslátt,	  hækka	  blóðþrýsting,	  öndun	  og	  
blóðsykursgildi	  hjá	  þeim	  sem	  neyta	  þeirra	  (The	  Recovery	  Village,	  e.d.).	  Við	  neyslu	  lítils	  
magns	  af	  örvandi	  efnum	  fær	  einstaklingurinn	  aukið	  sjálfstraust,	  aukna	  
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vellíðunartilfinningu	  og	  verður	  ör,	  en	  sé	  þeirra	  neytt	  í	  stórum	  skömmtun	  getur	  
einstaklingurinn	  orðið	  taugaóstyrkur	  og	  fundið	  fyrir	  kvíða	  (Wade	  og	  Tavris,	  2008).	  

2.3.3   Skynvillandi	  (e.	  hallucinogens)	  

Meðal	  ofskynjunarefna	  sem	  fólk	  þekkir	  eru	  LSD,	  sveppir	  sem	  valda	  ofskynjunum,	  PCP	  og	  
helsæla	  (e-‐pilla).	  Einstaklingar	  fá	  sjaldnast	  fíkn	  í	  skynvillandi	  efni	  eitt	  og	  sér	  og	  er	  neysla	  
þessara	  efna	  oftar	  en	  ekki	  í	  tilraunaskyni	  og	  verða	  oft	  að	  tískufyrirbrigði	  í	  einhvern	  tíma.	  
Þessi	  efni	  breyta	  skynjun	  einstaklinga	  á	  kröftugan	  hátt	  án	  þess	  að	  komi	  í	  ljós	  eitranir	  eða	  
einhverskonar	  hjáverkanir,	  en	  trufla	  minni	  heilans.	  Þau	  valda	  ofskynjunum	  eða	  trufla	  
hugsunarferli	  heilans	  svo	  fram	  koma	  ranghugmyndir	  (SÁÁ,	  e.d.a;	  The	  Recovery	  Village,	  
e.d.).	  

2.4   Greiningar	  á	  fínisjúkdómi	  
Fíknisjúkdómur	  eða	  vímuefnasjúkdómur	  (e.	  substance	  use	  disorder)	  byggist	  á	  margs	  
konar	  einkennum	  sem	  tengjast	  hegðun	  og	  líffræðilegum	  þáttum.	  Einstaklingur	  sem	  
haldinn	  er	  fíknisjúkdómi	  heldur	  þannig	  áfram	  að	  neyta	  vímuefna	  þrátt	  fyrir	  veruleg	  
vandamál	  tengd	  neyslunni	  (American	  Psychiatric	  Association,	  2013).	  Þegar	  vísindamenn	  
byrjuðu	  að	  rannsaka	  vímuefnafíkn	  um	  árið	  1930	  var	  talið	  að	  þeir	  sem	  voru	  háðir	  
vímuefnum	  væru	  siðferðislega	  gallaðir	  og	  skorti	  viljastyrk.	  Samfélagið	  meðhöndlaði	  þar	  
af	  leiðandi	  vímuefnafíkn	  ekki	  sem	  heilsufarsvandamál	  sem	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  
áhersla	  var	  á	  refsingar	  frekar	  en	  forvarnir	  og	  meðferð.	  Nú	  á	  dögum	  hefur	  orðið	  breyting	  
á	  viðhorfum	  til	  fíknar	  þar	  sem	  veigamiklar	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  áhrif	  á	  
heilastarfsemi	  hafa	  komið	  fram	  og	  skilningur	  á	  vímuefnavandanum	  gerir	  okkur	  kleift	  að	  
bregðast	  við	  honum	  á	  áhrifaríkan	  hátt	  (NIDA,	  2014b).	  

Greiningarviðmið	  fíknisjúkdóms	  miða	  við	  að	  til	  staðar	  sé	  sjúklegt	  mynstur	  
hegðunartengdrar	  neyslu	  vímuefna	  (American	  Psychiatric	  Association,	  2013).	  Til	  eru	  tvö	  
greiningarkerfi	  sem	  notuð	  eru	  til	  að	  greina	  fíknisjúkdóm,	  annars	  vegar	  DSM-‐V	  og	  hins	  
vegar	  ICD-‐10.	  Samkvæmt	  Embætti	  Landlæknis	  (2017)	  er	  notast	  við	  ICD-‐10	  í	  greiningu	  
sjúkdóma	  og	  skyldra	  heilbrigðisvandamála	  hér	  á	  landi.	  Á	  sjúkrahúsinu	  Vogi	  er	  aftur	  á	  
móti	  notast	  við	  greiningarkerfið	  DSM-‐V	  til	  greiningar	  á	  fíknisjúkdómi	  (Þórarinn	  
Tyrfingsson,	  2016a).	  Það	  greiningarkerfi	  nefnir	  ellefu	  eftirfarandi	  viðmiðanir	  fyrir	  
greiningu	  á	  fíknisjúkdómi:	  

1.   Einstaklingur	  notar	  vímuefni	  í	  meiri	  mæli	  eða	  lengri	  tímabilum.	  

2.   Einstaklingurinn	  reynir	  endurtekið	  að	  hætta	  eða	  draga	  úr	  neyslu	  án	  árangurs.	  	   	  



	  
	  

21	  

3.   Einstaklingur	  ver	  miklum	  tíma	  í	  neyslu.	  

4.   Sterk	  löngun	  í	  vímuefni	  í	  aðstæðum	  þar	  sem	  hann	  er	  vanur	  að	  neyta	  þeirra.	  	  

5.   Einstaklingur	  heldur	  áfram	  að	  neyta	  vímuefna	  sem	  hefur	  þær	  afleiðingar	  að	  
hann	  getur	  ekki	  sinnt	  meginskyldum	  sínum.	  	  

6.   Neysla	  þrátt	  fyrir	  afleiðingar,	  svo	  sem	  félagsleg	  eða	  persónuleg	  vandamál.	  

7.   Einstaklingur	  heldur	  sig	  til	  í	  hlés	  frá	  fjölskyldutengdum	  viðburðum	  og	  
áhugamálum	  til	  þess	  að	  vera	  í	  neyslu.	  	  

8.   Einstaklingur	  heldur	  áfram	  neyslu	  vímuefna	  þrátt	  fyrir	  vitneskju	  um	  sálfræðilegar	  
og	  líkamlegar	  afleiðingar	  hennar.	  

9.   Notkun	  vímuefna	  hættuleg.	  	  

10.  Einstaklingurinn	  myndar	  aukið	  þol	  gagnvart	  vímuefnum.	  	  

11.  Einstaklingurinn	  fer	  í	  fráhvörf	  frá	  vímuefnum.	  	  

	  

Til	  þess	  að	  greinast	  með	  fíknivanda	  þurfa	  tvö	  af	  11	  atriðum	  að	  vera	  til	  staðar	  og	  til	  
þess	  að	  greinast	  með	  alvarlegan	  vanda	  þurfa	  átta	  af	  11	  atriðum	  að	  vera	  til	  staðar	  
(American	  Psychiatric	  Association,	  2013).	  

Samkvæmt	  sjúkdómsgreiningakerfi	  Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	  (WHO,	  e.d.)	  
ICD-‐10	  	  er	  fíknisjúkdómur	  skilgreindur	  sem:	  	  

1.   Áráttukennd	  þörf	  eða	  sterk	  löngun	  í	  vímuefni.	  

2.   Fíknieinkenni	  –	  einstaklingur	  á	  erfitt	  með	  að	  stjórna	  neyslunni,	  magni,	  tíðni	  og	  
lengd.	  	  

3.   Fráhvörf	  -‐	  krampakennd	  líkamleg	  einkenni	  þegar	  dregið	  er	  úr	  neyslu	  vímuefna	  
og	  vímuefni	  notuð	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  fráhvarfseinkenni.	  	  

4.   Einstaklingur	  myndar	  aukið	  þol	  sem	  gerir	  það	  að	  hann	  þarf	  meira	  af	  efninu	  en	  
áður.	  	  

5.   Einstaklingurinn	  vanrækir	  skyldur	  og	  frístundir	  sínar	  og	  sífellt	  meiri	  tími	  fer	  í	  
neysluna	  –	  nálgast	  vímuefni,	  neyta	  þeirra	  og	  ná	  sér	  eftir	  að	  neyslu	  líkur	  (WHO,	  
e.d.).	  

Þegar	  greina	  á	  vímuefnafíkn	  hjá	  unglingum	  þarf	  að	  hafa	  ýmsa	  áhersluþætti	  í	  huga;	  

-‐   Ítarlega	  neyslusögu	  á	  vímuefnum,	  bæði	  löglegum	  og	  ólöglegum	  
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-‐   Hvaða	  áhrif	  neyslan	  hefur	  á	  líkamlegan	  og	  andlegan	  þroska	  og	  einnig	  áhrif	  á	  
félagslega	  aðlögun.	  	  

-‐   Kortleggja	  þarf	  þá	  þætti	  hjá	  ungmenninu	  eða	  í	  umhverfinu	  sem	  hafa	  átt	  þátt	  
í	  upphafi	  neyslunnar	  og	  að	  viðhalda	  henni.	  

-‐   Meta	  þarf	  áhættuna.	  Hvort	  ákvæði	  barnaverndarlaga	  eigi	  við.	  	  

-‐   Mat	  á	  áhuga	  til	  breytingar.	  

-‐   Ná	  til	  samvinnu	  og	  hvetja	  til	  hennar	  (Bjarni	  Össurarson	  Rafnar,	  2006).	  	  

2.5   Rannsóknir	  á	  vímuefnaneyslu	  
Íslensk	  ungmenni	  skera	  sig	  úr	  þegar	  horft	  er	  á	  heildarmynd	  neyslu	  á	  grunnskólaaldri	  en	  
einungis	  2-‐19%	  ungmenna	  höfðu	  neytt	  vímuefna	  í	  samanburði	  við	  31%	  ungmenna	  í	  
Evrópu	  og	  40%	  ungmenna	  í	  Bandaríkjunum	  höfðu	  neytt	  ólöglegra	  vímuefna	  einhvern	  
tíma	  á	  lífsleiðinni	  við	  lok	  grunnskólagöngu	  árið	  2013	  og	  9%	  -‐	  11%	  þeirra	  notuðu	  ólögleg	  
vímuefni	  á	  síðustu	  30	  dögum	  (Velferðarráðuneytið,	  2011).	  

Heildarneysla	  áfengis	  hjá	  unglingum,	  15	  –	  16	  ára,	  dróst	  saman	  um	  15%	  milli	  áranna	  
1995	  og	  2003	  en	  heildarneysla	  allra	  aldurshópa,	  14	  –	  23	  ára,	  sem	  neyttu	  áfengis	  jókst	  á	  
sama	  tímabili	  um	  19%	  (Velferðarráðuneytið,	  2011).	  Í	  rannsókn	  Jóhönnu	  Rósu	  
Arnardóttur	  (2011)	  kemur	  þó	  fram	  að	  neysla	  áfengis	  meðal	  eldri	  ungmenna	  18	  –	  20	  ára	  
á	  Íslandi	  er	  að	  sama	  skapi	  almenn	  og	  því	  fyrr	  sem	  einstaklingar	  byrja	  að	  neyta	  áfengis	  
því	  meiri	  hætta	  er	  á	  að	  þeir	  fari	  út	  í	  ólöglega	  vímugjafa.	  Mikið	  framboð	  er	  á	  ólöglegum	  
vímuefnum	  hér	  á	  landi	  og	  samkvæmt	  rannsókn	  Jóhönnu	  Rósu	  Arnardóttur	  (2011)	  vita	  
fjórir	  af	  hverjum	  tíu	  hvernig	  sé	  hægt	  að	  nálgast	  ólögleg	  vímuefni.	  Niðurstöður	  sömu	  
rannsóknar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  um	  60%	  ungmenna	  á	  aldrinum	  18	  -‐	  20	  ára	  segjast	  hafa	  verið	  
boðin	  ólögleg	  vímuefni	  einhvern	  tímann	  á	  lífsleiðinni	  þrátt	  fyrir	  að	  aðeins	  20%	  þeirra	  
segjast	  hafa	  neytt	  þeirra	  á	  síðustu	  12	  mánuðum.	  Þau	  ungmenni	  sem	  drekka	  áfengi	  eða	  
reykja	  er	  frekar	  boðin	  ólögleg	  vímuefni	  en	  þeim	  sem	  ekki	  neyta	  áfengis	  eða	  reykja.	  Líkur	  
á	  vímuefnaneyslu	  aukast	  eftir	  því	  sem	  ungmenni	  drekka	  áfengi	  eða	  reykja	  sígarettur	  
oftar	  (Jóhanna	  Rósa	  Arnardóttir,	  2011).	  Einnig	  má	  sjá	  í	  könnun	  Rannsóknar	  og	  
greiningar	  (2016),	  Ungt	  fólk,	  að	  litlar	  breytingar	  urðu	  á	  neyslumynstri	  ungmenna	  á	  efsta	  
stigi	  grunnskóla	  milli	  áranna	  2014	  og	  2016,	  en	  áfengisneysla	  hafi	  aukist	  lítillega.	  	  

Í	  langtímarannsókn	  Sigrúnar	  Aðalbjarnardóttur	  og	  félaga	  (2003)	  voru	  lagðir	  fyrir	  
spurningalistar	  og	  tekin	  djúpviðtöl	  við	  sömu	  einstaklingana	  fjórum	  sinnum	  á	  
aldursbilinu	  frá	  14	  til	  22	  ára.	  Í	  ljós	  kom	  að	  áfengisneysla	  einstaklinga	  í	  brottfallshópi,	  
það	  er	  að	  segja	  þeirra	  sem	  tóku	  þátt	  við	  upphaf	  rannsóknarinnar	  en	  ekki	  seinni	  skiptin,	  



	  
	  

23	  

var	  hlutfallslega	  meiri	  en	  þeirra	  þátttakenda	  sem	  tók	  þátt	  öll	  skiptin.	  Einnig	  má	  sjá	  af	  
viðhorfum	  ungmennanna	  í	  rannsókninni	  hver	  þeirra	  eru	  líkleg	  til	  að	  byrja	  að	  drekka.	  
Viðhorf	  þeirra	  til	  áfengisneyslu	  varð	  jákvæðara	  eftir	  því	  sem	  nær	  leið	  á	  að	  þau	  sjálf	  fóru	  
að	  neyta	  áfengis.	  Áhættutímabil	  ungmenna	  með	  tilliti	  til	  þess	  að	  þau	  prófi	  kannabis	  er	  
14	  til	  17/18	  ára.	  Brottfallshópurinn	  var	  einnig	  líklegri	  til	  að	  hafa	  prófað	  kannabis	  en	  sá	  
hópur	  sem	  tók	  þátt	  í	  öll	  skiptin.	  Í	  sömu	  rannsókn	  kom	  fram	  að	  viðhorf	  ungmenna	  til	  
kannabisreykinga	  gáfu	  vísbendingar	  um	  hverjir	  þátttakenda	  væru	  líklegri	  til	  að	  prófa	  á	  
næstu	  árum.	  Viðhorf	  þeirra	  varð	  jákvæðara	  eftir	  því	  sem	  nær	  varð	  að	  þau	  sjálf	  prófuðu	  
kannabis.	  Eftir	  að	  þau	  prófuðu	  varð	  viðhorf	  þeirra	  almennt	  jákvæðara.	  Hjá	  þeim	  hópi	  
sem	  tók	  þátt	  öll	  árin	  fór	  hlutfall	  þeirra	  sem	  aldrei	  höfðu	  prófað	  kannabis	  úr	  98%	  við	  14	  
ára	  aldur	  í	  59%	  við	  22	  ára	  aldur.	  Hlutfall	  þeirra	  sem	  hafði	  prófað	  kannabis	  oftar	  en	  tíu	  
sinnum	  jókst	  með	  aldrinum,	  úr	  0%	  við	  14	  ára	  aldur	  í	  22%	  við	  22	  ára	  aldur.	  Þau	  
ungmenni	  sem	  höfðu	  einungis	  grunnskólamenntun	  voru	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  prófað	  
kannabis	  en	  þau	  ungmenni	  sem	  höfðu	  framhaldsskólamenntun.	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  
piltar	  voru	  hlutfallslega	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  prófað	  að	  reykja	  kannabis	  en	  stúlkur.	  

Ísland	  er	  einnig	  þátttakandi	  í	  samvinnuverkefninu	  ESPAD	  sem	  nær	  yfir	  rúmlega	  
fjörtíu	  lönd	  í	  Evrópu.	  Meginmarkmið	  ESPAD	  er	  að	  safna	  saman	  samanburðargögnum	  
um	  vímuefnaneyslu	  ungmenna	  og	  breytingar	  á	  þeim	  yfir	  tíma	  (EMCDD	  og	  ESPAD,	  2016).	  
Þá	  hefur	  Health	  Behaviour	  in	  School-‐aged	  Children	  (HBSC)	  verið	  brautryðjandi	  í	  yfir	  
þrjátíu	  ár	  í	  rannsóknum	  sem	  gefa	  innsýn	  í	  heilsu	  ungmenna,	  velferð	  þeirra	  og	  félagslegt	  
umhverfi	  (HBSC,	  2014).	  	  

Loks	  hefur	  rannsókninn	  Ungt	  fólk	  verið	  lögð	  fyrir	  ungmenni	  í	  grunn-‐	  og	  
framhaldsskólum	  á	  Íslandi	  frá	  árinu	  1992	  á	  vegum	  Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytsins	  (Rannsókn	  og	  greining,	  2016).	  Í	  framangreindum	  
rannsóknum	  komu	  fram	  svipaðar	  niðurstöður	  um	  að	  neysla	  áfengis	  hjá	  börnum	  í	  10.	  
bekk	  hafi	  minnkað	  en	  kannabisneysla	  aukist	  að	  einhverju	  leyti	  (HBSC,	  2014;	  EMCDD	  og	  
ESPAD	  2016;	  Rannsókn	  og	  greining,	  2016).	  

Flestar	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  eru	  á	  vímuefnaneyslu	  ungs	  fólks	  eru	  gerðar	  í	  
grunnskólum,	  en	  þess	  má	  þó	  geta	  að	  þær	  rannsóknir	  ná	  ef	  til	  vill	  ekki	  til	  þess	  hóps	  sem	  
þegar	  er	  byrjaður	  að	  neyta	  vímuefna	  þar	  sem	  sá	  hópur	  mætir	  annað	  hvort	  sjaldan	  eða	  
ekki	  í	  skóla.	  Hið	  sama	  á	  við	  um	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  eru	  á	  framhaldsskólastigi	  en	  sá	  
hópur	  sem	  er	  í	  alvarlegri	  neyslu	  vímuefna	  stundar	  að	  öllum	  líkindum	  ekki	  nám	  í	  
framhaldsskólum	  landsins	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  Rannsóknir	  og	  greining	  hafa	  
einnig	  gert	  rannsóknir	  á	  félagslegri	  stöðu	  ungmenna	  sem	  eru	  utan	  skóla.	  Niðurstöður	  
þeirra	  gefa	  til	  kynna	  að	  á	  árabilinu	  2009	  til	  2016	  hafi	  orðið	  aukning	  á	  áfengisneyslu	  
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meðal	  þeirra	  ungmenna	  sem	  eru	  aðallega	  í	  námi	  og	  þeirra	  einstaklinga	  sem	  eru	  18	  ára	  
eða	  eldri	  og	  eru	  aðallega	  í	  vinnu.	  Neysla	  ungmennanna	  minnkaði	  þó	  töluvert	  á	  þessu	  
tímabili	  þegar	  kemur	  að	  kannabis	  og	  sterkari	  vímuefnum.	  Hagur	  þeirra	  sem	  ekki	  var	  í	  
námi	  og	  atvinnulaus	  var	  verri	  en	  þeirra	  sem	  voru	  í	  námi.	  Þannig	  hafði	  allt	  nám	  góð	  áhrif	  
á	  einstaklinginn,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  sérskóla	  á	  framhaldsskólastigi	  eða	  almenna	  
framhaldsskólamenntun	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Ingibjörg	  Eva	  
Þórisdóttir,	  Erla	  María	  Tölgyes,	  Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir,	  Jón	  Sigfússon	  og	  Inga	  
Dóra	  Sigfúsdóttir,	  2017).	  

Kannanir	  sem	  gerðar	  eru	  í	  skólum	  segja	  nokkuð	  til	  um	  viðhorf	  ungs	  fólks	  gagnvart	  
vímuefnum,	  sem	  er	  nauðsynlegt	  til	  þess	  að	  vinna	  að	  forvörnum	  og	  fylgjast	  með	  árangri	  
forvarnastarfs.	  Þær	  kannanir	  segja	  þó	  lítið	  til	  um	  vímuefnaneyslu	  á	  efnum	  eins	  og	  
amfetamíni,	  e-‐pillum,	  kókaíni	  eða	  LSD	  svo	  dæmi	  sé	  tekið	  vegna	  þess	  að	  neysla	  þeirra	  
efna	  er	  sjaldgæf	  meðal	  grunnskólanemenda.	  Þessar	  kannanir	  gefa	  heldur	  ekki	  til	  kynna	  
hver	  vímuefnavandinn	  er	  eða	  hversu	  alvarlegur	  hann	  er.	  Þeir	  sem	  skapa	  mesta	  vandan	  
eru	  eldri	  en	  16	  ára	  og	  sá	  fámenni	  hópur	  grunnskólabarna	  sem	  þurfa	  að	  sækja	  meðferð	  
mæta	  væntanlega	  of	  sjaldan	  í	  skóla	  til	  að	  mælast	  í	  slíkum	  könnunum	  eins	  og	  áður	  kom	  
fram	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  

Til	  samanburðar	  má	  sjá	  að	  í	  rannsókn	  Fox,	  Kanary	  og	  Shepler	  (2014)	  kemur	  fram	  að	  
áfengi	  er	  ennþá	  helsta	  vímuefnið	  meðal	  bandarískra	  ungmenna,	  24	  –	  35%	  allra	  
ungmenna	  sagðist	  hafa	  neytt	  áfengis	  og	  6%	  höfðu	  fengið	  sér	  10	  drykki	  eða	  fleiri.	  Einnig	  
er	  aukning	  í	  kannabisneyslu	  sem	  er	  talið	  að	  megi	  rekja	  til	  minnkandi	  skynjunar	  
ungmenna	  á	  áhættu	  sem	  tengist	  kannabisnotkun.	  Yfir	  fjórðungur	  ungmenna	  sagðist	  
hafa	  neytt	  kannabis	  síðasta	  árið	  og	  7	  til	  23%	  sögðust	  hafa	  neytt	  efnisins	  á	  síðustu	  30	  
dögum	  og	  yfir	  6%	  ungmenna	  sagðist	  hafa	  neytt	  kannabiss	  daglega	  síðastliðið	  ár.	  

Luk,	  Wang	  og	  Simons-‐Morton	  (2010)	  gerðu	  rannsókn	  á	  sambandinu	  á	  milli	  þess	  að	  
verða	  fyrir	  einelti	  og	  ánetjast	  vímuefnum	  og	  hvort	  þunglyndi	  miðlaði	  slíkum	  tengslum.	  	  
Allar	  breyturnar,	  einelti,	  vímuefnanotkun	  og	  þunglyndi	  voru	  notaðar	  sem	  duldar	  
breytur	  þar	  sem	  undirliggjandi	  voru	  margir	  þættir.	  Vímuefnanotkun	  var	  mæld	  með	  því	  
að	  kanna	  hvort	  ungmennið	  hafi	  reykt	  sígarettur,	  drukkið	  áfengi	  eða	  reykt	  kannabis	  á	  
síðustu	  30	  dögum.	  Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  þeir	  sem	  verða	  fyrir	  einelti	  eru	  líklegri	  en	  
þeir	  sem	  ekki	  upplifa	  slíkt	  til	  að	  ánetjast	  vímuefnum	  og	  átti	  þetta	  bæði	  við	  um	  stelpur	  
og	  stráka.	  Jafnframt	  kom	  fram	  að	  þunglyndi	  miðlaði	  slíku	  sambandi	  hjá	  stelpum	  en	  ekki	  
strákum.	  	  

Rannsókn	  Bahr,	  Hoffmann	  og	  Yang	  (2005)	  sýndi	  að	  	  vímuefnanotkun	  
jafningjahópsins,	  viðhorf	  foreldra	  til	  vímuefna,	  vímuefnanotkun	  systkina	  og	  
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vímuefnanotkun	  fullorðinna	  eru	  allt	  þættir	  sem	  tengjast	  mögulegri	  vímuefnanotkun	  
ungmenna.	  Einnig	  tengjast	  þessir	  þættir	  óbeint	  vímuefnanotkun	  þeirra	  í	  gegnum	  
jafningjaneyslu	  sem	  miðlar	  sambandinu.	  Ef	  foreldrar	  hafa	  umburðarlyndi	  gagnvart	  
vímuefnum	  og	  vinir	  eða	  systkini	  neyta	  vímuefna	  þá	  eru	  ungmennin	  líklegri	  til	  að	  nota	  
vímuefni	  sjálf.	  Jafnframt	  kom	  fram	  að	  eftir	  því	  sem	  eftirlit	  foreldra	  er	  meira	  og	  tengsl	  
við	  móður	  og	  föður	  betri	  þeim	  mun	  minni	  líkur	  eru	  á	  vímuefnaneyslu	  ungmenna.	  
Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  staðfesta	  þannig	  að	  ákvarðanir	  unglinga	  um	  
vímuefnanotkun	  tengjast	  mjög	  jafningjahópnum	  en	  einnig	  fjölskylduþáttum	  en	  óbein	  
áhrif	  fjölskyldunnar	  eru	  mikilvæg	  fyrir	  félagslegan	  styrk	  unglinga	  þegar	  kemur	  að	  
ákvarðanatöku	  um	  vímuefnanotkun.	  	  

2.6   Umfjöllun	  um	  vímuefnavandann	  í	  fjölmiðlum	  
Á	  meðan	  á	  gagnaöflun	  fyrir	  rannsóknina	  fór	  fram	  mátti	  í	  síauknum	  mæli	  sjá	  í	  umræðu	  
fjölmiðla	  málefni	  barna	  sem	  eiga	  við	  vímuefnavanda	  að	  etja.	  Þá	  hafa	  fréttamiðlar	  tekið	  
fyrir	  reynslusögur	  ungmenna	  (Milla	  Ósk	  Magnúsdóttir,	  2018a;	  Viktoría	  Hermannsdóttir,	  
2018;	  Jóhann	  Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017b)	  og	  einnig	  aðstandenda	  ungmenna	  í	  
vímuefnavanda	  eða	  sem	  hafa	  látist	  af	  völdum	  vímuefna	  (Milla	  Ósk	  Magnúsdóttir,	  2018;	  
Guðrún	  Hálfdánardóttir,	  2018b;	  Sunna	  Karen	  Sigurþórsdóttir,	  2017;	  Viktoría	  
Hermannsdóttir,	  2018).	  Einnig	  hefur	  Guðrún	  Hálfdánardóttir	  (2018a)	  gert	  ítarlega	  
úttekt,	  Ungt	  fólk	  í	  öngstræti,	  sem	  fjallar	  um	  týndu	  börnin	  í	  kerfinu	  og	  úrræðin	  sem	  eru	  í	  
boði,	  eða	  öllu	  heldur	  úrræðaleysið	  sem	  þau	  standa	  frammi	  fyrir	  samkvæmt	  
aðstandendum.	  

Í	  frétt	  sem	  birtist	  á	  öllum	  helstu	  fréttaveitum	  er	  sagt	  frá	  því	  að	  á	  borði	  lögreglu	  
Reykjavíkur	  er	  ákæra	  um	  kynferðisafbrot	  gegn	  16	  ára	  stúlku	  sem	  átti	  sér	  stað	  inni	  á	  
sjúkrahúsinu	  Vogi	  í	  febrúarmánuði	  2018	  (mbl.is,	  2018;	  Alma	  Ómarsdóttir,	  2018	  og	  
Hulda	  Hólmkelsdóttir,	  2018).	  Þetta	  varð	  til	  þess	  að	  SÁÁ	  ákvað	  í	  kjöfarið	  að	  gefa	  út	  
yfirlýsingu	  þess	  efnis	  að	  hætta	  að	  þjónusta	  ungmenni	  undir	  18	  ára	  aldri	  í	  framtíðinni	  
(SÁÁ,	  2018).	  

Fjölmiðlar	  hafa	  einnig	  undanfarin	  ár	  tekið	  stöðuna	  á	  framboði	  á	  ólöglegum	  
vímuefnum	  og	  lyfseðilsskyldum	  lyfjum	  og	  hversu	  auðvelt	  aðgengi	  er	  að	  þeim,	  þá	  
aðallega	  á	  sölusíðum	  á	  samfélagsmiðlum	  þar	  sem	  einstaklingar	  geta	  komist	  í	  kynni	  við	  
þá	  sem	  selja	  þau	  á	  auðveldan	  og	  skilvirkan	  hátt	  (Ólöf	  Skaftadóttir	  og	  Viktoría	  
Hermannsdóttir,	  2016;	  Kjartan	  Hreinn	  Njálsson,	  2013;	  Þórhildur	  Þorkelsdóttir,	  2016).	  Þá	  
kemur	  fram	  á	  fréttasíðu	  Ríkisútvarpsins	  að	  Arinbjörn	  Snorrason,	  formaður	  
lögreglufélags	  Reykjavíkur,	  segir	  vímuefnavanda	  ungmenna	  hafa	  breyst	  og	  mun	  yngri	  
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börn	  séu	  farin	  að	  neyta	  harðari	  efna	  en	  áður	  var.	  Hann	  segir	  lögreglumenn	  sjá	  það	  í	  
starfi	  sínu	  að	  aldurinn	  færist	  niður	  á	  við	  og	  neysla	  vímuefna	  sé	  að	  þróast	  í	  gagnstæða	  
átt	  við	  það	  sem	  áður	  var	  (Hólmfríður	  Dagný	  Friðjónsdóttir,	  2018).	  	  

2.7   Forvarnir	  	  
Vímuefnaforvörnum	  (e.	  prevetions)	  er	  hægt	  að	  skipta	  í	  þrjú	  stig.	  Á	  fyrsta	  stigi	  forvarna	  
er	  markmiðið	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  vímuefnaneysla	  hefjist	  og	  er	  þá	  rætt	  um	  hinar	  
eiginlegu	  forvarnir.	  Á	  öðru	  stigi	  er	  reynt	  að	  hafa	  áhrif	  á	  þróun	  áhættu	  eftir	  að	  
vímuefnaneysla	  hefur	  þegar	  hafist	  með	  íhlutun	  (Árni	  Einarsson,	  2001;	  Bjarni	  Össurarson	  
Rafnar,	  2006).	  Á	  þriðja	  stigi	  forvarna	  er	  gripið	  inn	  í	  vímuefnaneyslu	  einstaklings	  með	  
meðferð	  eða	  öðrum	  ráðstöfunum,	  þegar	  neyslan	  er	  farin	  að	  hafa	  stjórn	  á	  lífi	  hans.	  
Aðgerðirnar	  þrjár	  skarast	  og	  tengjast	  innbyrðis	  og	  hafa	  þar	  af	  leiðandi	  áhrif	  á	  hvor	  aðra	  
(Árni	  Einarsson,	  2001).	  

Flest	  ungmenni	  á	  Íslandi	  fá	  fræðslu	  um	  vímuefni	  og	  skaðsemi	  neyslu	  þeirra,	  en	  
margir	  hverjir	  fá	  fræðsluna	  einungis	  í	  grunnskóla	  og	  er	  því	  mjög	  mikilvægt	  að	  sú	  fræðsla	  
sé	  vönduð.	  Þegar	  forvarnafræðsla	  er	  skipulögð	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  ákveðinn	  hópur	  er	  
líklegri	  en	  annar	  til	  að	  lýsa	  yfir	  óánægju	  með	  fræðsluna,	  þá	  aðallega	  ef	  hann	  hefur	  
reynslu	  af	  vímuefnaneyslu	  (Jóhanna	  Rósa	  Arnardóttir,	  2011).	  Snemmtækar	  íhlutanir,	  
t.d.	  áhugahvetjandi	  samtal	  er	  meðal	  leiða	  sem	  embætti	  landlæknis	  hefur	  metið	  til	  
árangurs	  í	  forvörnum	  til	  að	  draga	  úr	  áfengisneyslu.	  Gildi,	  aðstæður	  og	  siðferði	  skiptir	  
einnig	  miklu	  máli	  og	  er	  engin	  ein	  leið	  það	  áhrifarík	  að	  hún	  henti	  öllum.	  Taka	  þarf	  mið	  af	  
menningu	  og	  gildum	  í	  hverju	  landi	  fyrir	  sig	  þegar	  valin	  er	  stefna	  í	  vímuefnaforvörnum	  og	  
við	  ákvörðun	  á	  hvers	  konar	  inngrip	  eru	  innleidd	  (Landlæknir,	  2016).	  

Rannsóknir	  og	  greining	  hafa	  gert	  fjölmargar	  rannsóknir	  hér	  á	  landi	  þar	  sem	  
vímuefnaneysla	  ungmenna	  og	  forvarnastarf	  hér	  á	  landi	  er	  skoðað.	  Í	  einni	  slíkri	  kom	  
fram	  að	  forvarnirnar	  hafa	  aðallega	  beinst	  að	  efstu	  bekkjum	  grunnskóla	  og	  virðist	  hafa	  
verið	  minna	  um	  forvarnir	  fyrir	  ungmenni	  á	  fyrstu	  árum	  í	  framhaldsskóla.	  Á	  þessu	  
tímabili,	  frá	  grunnskóla	  til	  framhaldsskóla,	  verður	  yfirleitt	  mikil	  breyting	  í	  
vímuefnaneyslu	  ungmenna	  í	  þá	  átt	  að	  hún	  eykst	  verulega	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  Margrét	  
Lilja	  Guðmundsdóttir,	  Jón	  Sigfússon,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson	  og	  
Ingibjörg	  Eva	  Þórisdóttir,	  2014).	  

Grunnur	  forvarnastarfs	  með	  börnum	  og	  unglingum	  byggist	  meðal	  annars	  á	  að	  gera	  
grein	  fyrir	  áhættuþáttum,	  sem	  eru	  af	  félagslegum,	  sálfræðilegum,	  menningarlegum	  og	  
erfðafræðilegum	  toga	  og	  þekkja	  áhættuhegðun	  ungmenna	  á	  hverjum	  tíma	  fyrir	  sig	  
(Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  Andrea	  G.	  Dofradóttir,	  Þórólfur	  R.	  Þórólfsson	  og	  Kristín	  L.	  
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Garðarsdóttir,	  2003).	  Að	  taka	  þurfi	  meira	  mið	  af	  ríkjandi	  viðhorfum	  og	  skoðunum	  í	  
þjóðfélaginu	  hverju	  sinni.	  Fræðsla	  um	  áfengi	  á	  árunum	  í	  kringum	  1990	  lagði	  aðaláherslu	  
á	  að	  fræða	  um	  skaðsemi	  og	  	  hættuna	  á	  því	  að	  ánetjast	  áfengi.	  Það	  virðist	  því	  sem	  að	  
höfundar	  fræðsluefnis	  handa	  ungmennum	  séu	  þeim	  og	  viðhorfum	  þeirra	  of	  fjarlægir	  
(Ólafur	  Ólafsson,	  1993).	  

Aðgerðir	  sem	  snúa	  að	  því	  að	  draga	  úr	  aðhaldi	  sem	  snýr	  að	  vímuefnaneyslu	  eru	  til	  
þess	  fallnar	  að	  auka	  neyslu,	  alveg	  sama	  um	  hvaða	  vímugjafa	  er	  að	  ræða.	  
Samanburðarrannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  víðast	  hvar	  hefur	  náðst	  að	  draga	  úr	  notkun	  
áfengis,	  vímuefna	  og	  tóbaks	  meðal	  grunnskólanema	  á	  Íslandi	  og	  er	  notkun	  þeirra	  með	  
því	  lægsta	  í	  Evrópu	  eins	  og	  áður	  sagði	  (Velferðarráðuneytið,	  2013).	  Talið	  er	  að	  
meginskýringar	  þess	  megi	  annars	  vegar	  rekja	  til	  öflugs	  forvarnarstarfs	  sem	  hefur	  verið	  
við	  lýði	  síðustu	  áratugina.	  Ástæður	  breytinga	  sem	  orðið	  hafa	  á	  neyslu	  íslenskra	  
ungmenna	  á	  áfengi	  og	  öðrum	  vímuefnum	  eru	  raktar	  til	  margra	  verndandi	  þátta,	  en	  
einna	  helst	  má	  nefna	  aukið	  eftirlit	  foreldra	  vegna	  hækkunar	  á	  sjálfræðisaldri	  úr	  16	  árum	  
í	  18	  ár	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  félagar,	  2008;	  Velferðarráðuneytið,	  2011).	  Auk	  þess	  
var	  stefnan	  tekin	  á	  samfélagslega	  nálgun	  hvað	  varðaði	  að	  styrkja	  verndandi	  þætti	  í	  
nærsamfélaginu	  og	  styðja	  við	  foreldra.	  Meðal	  aðgerða	  sem	  Íslenska	  módelið	  (Inga	  Dóra	  
Sigfúsdóttir,	  Þórólfur	  Þórlindsson,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Roe	  og	  Allegrante,	  2008)	  
lagði	  áherslu	  á	  var	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  foreldralaus	  partý,	  leggja	  áherslu	  á	  að	  foreldrar	  
sammæltust	  um	  að	  fylgja	  eftir	  útivistartíma	  barna	  og	  fá	  skólana	  og	  íþróttafélögin	  í	  
samstarf	  sem	  leiddi	  til	  jákvæðrar	  þróunar	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  félagar,	  2008).	  Þó	  
ber	  að	  geta	  þess	  að	  samhliða	  þessari	  þróun	  virðist	  sem	  neysla	  áfengis	  og	  ólöglegra	  
vímuefna	  sé	  að	  koma	  ungmennum	  hér	  á	  landi	  í	  umtalsverðan	  vanda	  og	  merki	  eru	  um	  
harðari	  neyslu	  hjá	  þeim	  sem	  á	  annað	  borð	  neyta	  vímuefna	  (Hólmfríður	  Dagný	  
Friðjónsdóttir,	  2018;	  Jóhann	  Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017b;	  Velferðarráðuneytið,	  2011).	  
Margir	  faghópar	  í	  samfélaginu	  koma	  við	  sögu	  í	  svokölluðum	  mildari	  aðgerðum	  gegn	  
vímuefnum	  svo	  sem	  upplýsingagjöf,	  fræðslu	  og	  forvörnum	  í	  skólum.	  Þá	  eru	  til	  staðar	  
harðari	  aðgerðir	  réttarkerfisins	  gegn	  vímuefnum	  sem	  oft	  teljast	  á	  mörkum	  friðhelgis	  
einstaklingsins	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2013).	  

2.7.1   Rannsóknir	  á	  vímuefnaforvörnum	  

Fræðsla	  um	  áfengi	  á	  árunum	  í	  kringum	  1990	  lagði	  aðaláherslu	  á	  að	  fræða	  um	  skaðsemi	  
og	  hættuna	  á	  því	  að	  ánetjast	  áfengi.	  Einn	  af	  hverjum	  þremur	  ungmenna	  á	  aldrinum	  15	  –	  
20	  ára	  sem	  tóku	  þátt	  í	  könnun	  landslæknisembættisins	  árið	  1986	  taldi	  þau	  atriði	  
mikilvæg.	  Þau	  ungmenni	  sem	  ekki	  neyttu	  áfengis	  töldu	  neyslu	  þess	  hallærislega	  og	  
drukknir	  einstaklingar	  leiðinlegir.	  Þeir	  unglingar	  sem	  sögðust	  neyta	  áfengis	  sögðu	  
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ástæðu	  neyslunnar	  vera	  sú	  að	  það	  kæmi	  þeim	  í	  gott	  skap	  og	  einn	  þriðji	  sagði	  áfengi	  losa	  
um	  feimni	  og	  að	  það	  auðveldi	  þeim	  að	  nálgast	  gagnstætt	  kyn	  (Ólafur	  Ólafsson,	  1993).	  	  

Í	  rannsókn	  Jóhönnu	  Rósu	  Arnardóttur	  (2011)	  frá	  árinu	  2007	  þar	  sem	  rúmlega	  800	  
ungmenni	  á	  aldrinum	  18	  –	  20	  ára	  tóku	  þátt	  kom	  fram	  að	  meirihluti	  þátttakenda	  var	  
mjög	  eða	  frekar	  ánægður	  með	  þá	  forvarnarfræðslu	  sem	  þau	  höfðu	  hlotið	  um	  fíkniefni	  
og	  skaðsemi	  þeirra,	  eða	  um	  85%.	  Þegar	  borin	  voru	  saman	  viðhorf	  þátttakenda	  á	  árinu	  
2004	  annars	  vegar	  og	  árinu	  2007	  hins	  vegar	  kom	  fram	  að	  um	  80%	  þátttakenda	  ánægðir	  
með	  fræðslu	  um	  skaðsemi	  áfengisneyslu	  árið	  2007	  en	  um	  74%	  árið	  2004.	  Í	  sömu	  
rannsókn	  kom	  einnig	  fram	  að	  þeir	  sem	  voru	  ósáttir	  með	  fræðsluna	  voru	  í	  hópi	  þeirra	  
sem	  voru	  í	  áhættuhópi	  fyrir	  fíkniefnaneyslu.	  Óánægja	  þeirra	  byggðist	  einkum	  á	  í	  fjórum	  
þáttum:	  (1)	  Fræðslan	  gefi	  ekki	  rétta	  sýn	  á	  vímuefni;	  (2)	  Fræðslan	  þurfi	  að	  vera	  ítarlegri	  
til	  að	  mynda	  lýsa	  nánar	  einstaka	  fíkniefnum;	  (3)	  Upplýsingarnar	  þurfi	  að	  vera	  meiri;	  (4)	  
Fræðslan	  þurfi	  að	  vera	  oftar	  og	  betri.	  Af	  svörum	  ungmennanna	  má	  greina	  að	  þeim	  þyki	  
fræðslan	  þurfa	  að	  fjalla	  um	  viðfangsefnið	  þannig	  að	  ‘sagt	  sé	  frá	  öllu’,	  en	  ekki	  bara	  því	  
sem	  ‘hentar’.	  Hugmyndir	  ungmenna	  um	  hvað	  sé	  besta	  forvörnin	  felst	  aðallega	  í	  að	  
fræðsla	  sé	  almenn,	  komi	  frá	  fólki	  sem	  hafi	  reynslu	  af	  vímuefnum	  og	  að	  lögð	  sé	  áhersla	  á	  
jafningjafræðslu.	  Loks	  kom	  fram	  í	  niðurstöðum	  að	  styðja	  þarf	  við	  foreldra	  til	  að	  veita	  
aukna	  vímuefnafræðslu	  til	  ungmenna	  sinna	  og	  hvernig	  best	  sé	  að	  fræða	  ungmennin	  um	  
hætturnar	  sem	  geta	  orðið	  á	  vegi	  þeirra.	  

2.7.2   Stefnur	  í	  vímuefnaforvörnum	  

Í	  vestrænum	  ríkjum	  er	  víðast	  hvar	  framfylgt	  hamlandi	  stefnu	  (e.	  restrictive/	  use	  
reduction)	  í	  baráttunni	  við	  vímuefnanotkun	  þar	  sem	  framleiðsla,	  innflutningur,	  
meðferð,	  neysla,	  sala	  og	  dreifing	  vímuefna	  er	  refsiverð	  og	  stjórnvöld	  álíta	  að	  ekki	  sé	  
hægt	  að	  láta	  fíkniefni	  í	  samfélaginu	  afskiptalaus,	  þar	  sem	  skaðsemi	  þeirra	  ógni	  heilsu	  
borgaranna	  og	  feli	  í	  sér	  almannahættu	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2013;	  Velferðarráðuneytið,	  
2013).	  Gagnrýni	  á	  þessa	  stefnu	  er	  að	  hún	  ýti	  undir	  útskúfun	  og	  auki	  vanda	  neytandans,	  
fangelsin	  fyllist,	  heilsu	  vímuefnaneytenda	  sé	  stefnt	  í	  voða	  og	  dánartíðni	  neytenda	  aukist	  
(Velferðarráðuneytið,	  2013).	  

Síðasta	  áratuginn	  hafa	  stefnuyfirlýsingar	  íslenskra	  stjórnvalda	  lagt	  áherslu	  á	  
mikilvægi	  forvarna	  og	  er	  þá	  sérstaklega	  hugað	  að	  því	  að	  fyrirbyggja	  vímuefnavanda	  í	  
samfélaginu.	  Með	  skýrri	  stefnu	  stjórnvalda	  sem	  tengir	  saman	  og	  leiðbeinir	  aðilum	  sem	  
að	  málaflokknum	  koma	  er	  talið	  að	  ná	  megi	  betri	  árangri	  í	  forvörnum,	  skilvirkari	  
þjónustu	  og	  að	  gæðin	  séu	  meiri	  (Velferðarráðuneytið,	  2013).	  	  
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Yfirmarkmið	  stefnu	  Velferðarráðuneytisins	  í	  áfengis-‐	  og	  vímuvörnum	  er	  að	  
samfélagið	  einkennist	  af	  umhverfi	  sem	  er	  heilbrigt	  og	  einstaklingum	  stafi	  ekki	  hætta	  af	  
notkun	  eða	  misnotkun	  áfengis	  og	  annarra	  vímuefna.	  Í	  því	  skyni	  er	  aðgengi	  að	  áfengi	  og	  
vímuefnum	  takmarkað,	  viðkvæmir	  hópar	  verndaðir	  gagnvart	  skaðlegum	  áhrifum	  
áfengis	  og	  vímuefna	  svo	  sem	  með	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  ungmenni	  byrji	  að	  neyta	  
þeirra,	  fækka	  einstaklingum	  sem	  þróa	  með	  sér	  skaðlegt	  neyslumynstur,	  tryggja	  aðgengi	  
að	  þjónustu	  sem	  er	  samfelld	  og	  samþætt	  og	  byggir	  á	  bestu	  þekkingu	  og	  gæðum	  sem	  völ	  
er	  á	  og	  draga	  úr	  skaða	  og	  dauðsföllum	  vegna	  vímuefnaneyslu	  (Velferðarráðuneytið,	  
2013).	  

Alþingi	  samþykkti	  árið	  2014	  ályktun	  um	  stefnumótun	  til	  að	  draga	  úr	  skaðlegum	  
afleiðingum	  og	  hliðarverkunum	  vímuefnaneyslu.	  Markmið	  ályktunarinnar	  var	  að	  
aðstoða	  og	  vernda	  vímuefnaneytendur	  og	  réttindi	  þeirra,	  aðstandendur	  og	  allt	  
samfélagsins	  með	  því	  að	  endurskoða	  vímuefnastefnu	  landsins	  á	  grundvelli	  mannúðlegra	  
og	  lausnamiðaðara	  úrræða,	  á	  forsendur	  félagslega	  kerfisins	  og	  heilbrigðiskerfisins	  
(Velferðarráðuneytið,	  2016).	  Í	  Skýrslu	  heilbrigðisráðherra	  um	  mótun	  stefnu	  til	  að	  draga	  
úr	  skaðlegum	  afleiðingum	  og	  hliðarverkunum	  vímuefnaneyslu,	  til	  aðstoðar	  og	  verndar	  
neytendum	  efnanna	  og	  félagslegum	  réttindum	  þeirra,	  aðstandendum	  og	  samfélaginu	  í	  
heild	  (2016)	  kemur	  fram	  það	  markmið	  að	  sporna	  eigi	  við	  að	  ungmenni	  hefji	  neyslu	  
vímuefna,	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  banna	  markaðssetningu	  vímugjafa,	  eftirlit	  sé	  með	  
því	  að	  lög	  um	  aldurstakmörk	  séu	  virt	  og	  að	  skólakerfið	  og	  frjáls	  félagasamtök	  efli	  
forvarnarhlutverki	  sitt	  og	  hugi	  að	  velferð	  barna.	  Stefna	  stjórnvalda	  miðar	  því	  að	  því	  að	  
fækka	  einstaklingum	  sem	  þróa	  með	  sér	  skaðlegt	  neyslumynstur	  annars	  vegar	  með	  
snemmtækri	  íhlutun	  og	  hins	  vegar	  aðgengi	  að	  samfelldri	  þjónustu	  fyrir	  þá	  sem	  eiga	  í	  
vanda.	  Þá	  sé	  mikilvægt	  að	  slíkt	  inngrip	  byggi	  á	  gæðum	  og	  þekkingu	  og	  séu	  til	  þess	  fallin	  
að	  draga	  úr	  dauðsföllum	  sem	  rekja	  má	  til	  neyslu	  vímuefna.	  Þannig	  er	  litið	  á	  
vímuefnavanda	  í	  íslensku	  samfélagi	  sem	  heilbrigðisvandamál	  frekar	  en	  lögreglumál	  og	  
eru	  neytendur	  þar	  af	  leiðandi	  sjúklingar	  en	  ekki	  brotamenn	  og	  er	  þetta	  í	  samræmi	  við	  
hugmyndafræði	  skaðaminnkandi	  stefnu	  í	  samfélaginu	  (Velferðarráðuneytið,	  2016).	  

Skaðaminnkandi	  stefna	  (e.	  harm	  reduction)	  miðar	  einna	  helst	  að	  því	  að	  draga	  úr	  
heilsufarslegum,	  efnahagslegum	  og	  félagslegum	  afleiðingum	  vímuefnaneyslu	  án	  þess	  að	  
endilega	  sé	  dregið	  úr	  neyslu	  vímuefna.	  Það	  sem	  talið	  hefur	  verið	  stefnunni	  til	  hagsbóta	  
er	  að	  hún	  hentar	  jafnt	  neytandanum,	  aðstandendum	  þeirra,	  nærsamfélaginu,	  sem	  og	  
samfélaginu	  sem	  heild.	  Áherslan	  er	  að	  fyrirbyggja	  skaða	  frekar	  en	  að	  fyrirbyggja	  
neysluna	  sjálfa	  og	  hefur	  skaðaminnkandi	  stefna	  þar	  af	  leiðandi	  skírskotun	  í	  
mannréttindi	  og	  lýðheilsu.	  Hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  skaðaminnkandi	  stefnu	  er	  að	  
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eftirlit	  og	  forvarnir	  í	  vímuefnamálum	  valdi	  ekki	  neytendum	  óþægindum	  og	  að	  stendur	  
vörð	  um	  grundvallarmannréttindi	  þeirra	  sem	  neyta	  vímuefna,	  réttinn	  til	  þess	  að	  lifa	  við	  
bestu	  mögulegu	  heilsu	  þrátt	  fyrir	  aðstæður,	  lifa	  við	  ávinning	  af	  framförum	  í	  vísindum,	  
við	  félagsþjónustu,	  vinnu	  og	  frelsi	  frá	  handahófskenndri	  gæslu	  og	  meðferð	  sem	  er	  
niðurlægjandi,	  ómannúðleg	  eða	  grimm	  (Velferðarráðuneytið,	  2013;	  
Velferðarráðuneytið,	  2016).	  Sú	  gagnrýni	  sem	  á	  hinn	  bóginn	  hefur	  komið	  fram	  á	  
skaðaminnkandi	  stefnu	  er	  að	  í	  henni	  felist	  að	  stjórnvöld	  hafi	  gefist	  upp	  og	  að	  stefnan	  sé	  
dulbúningur	  fyrir	  lögleiðingu	  fíkniefna	  (Velferðarráðuneytið,	  2013).	  

2.8   Meðferðarúrræði	  á	  Íslandi	  
Vegna	  þess	  að	  vímuefnafíkn	  er	  langvarandi	  sjúkdómur	  er	  ekki	  hægt	  að	  einfaldlega	  
hætta	  að	  neyta	  vímuefna	  í	  nokkra	  daga	  og	  vera	  læknaður.	  Flestir	  þurfa	  á	  að	  halda	  
langtíma	  eða	  endurtekna	  meðferð	  við	  sjúkdómnum	  til	  þess	  að	  ná	  fullum	  bata	  á	  fíkninni.	  
Meðferðarúrræði	  verða	  að	  hjálpa	  einstaklingum	  við	  að	  hætta	  að	  neyta	  vímuefna,	  halda	  
sér	  vímuefnalausum	  og	  að	  vera	  virkir	  í	  vinnu,	  fjölskyldulífi	  og	  samfélaginu	  (CBSHQ,	  
2014).	  Ungmenni	  eru	  ólíklegri	  til	  að	  telja	  sig	  þarfnast	  hjálpar	  vegna	  stuttrar	  sögu	  um	  
vímuefnanotkun	  og	  vernd	  foreldra	  hafa	  ungmenni	  hlotið	  litla	  reynslu	  af	  afleiðingum	  
vímuefnanotkunar.	  Einnig	  eiga	  ungmenni	  erfiðara	  með	  að	  sjá	  eigin	  hegðunarmynstur	  og	  
einnig	  ástæður	  og	  afleiðingar	  af	  gjörðum	  þeirra	  nógu	  vel	  til	  að	  þeim	  finnist	  þau	  þurfa	  á	  
hjálp	  að	  halda.	  Þessvegna	  þarf	  sérstaka	  færni	  og	  þolinmæði	  í	  meðferð	  ungmenna	  
(NIDA,	  2014a)	  og	  sérhæfð	  meðferðarúrræði	  vegna	  sérstöðu	  sinnar,	  enda	  eru	  flestir	  enn	  
að	  ganga	  í	  gegnum	  ákveðið	  þroskaskeið	  í	  lífi	  sínu	  sem	  þarf	  að	  taka	  tillit	  til	  í	  
meðferðarúrræðum	  (Landlæknisembættið,	  1992).	  Meðferðarinngrip	  við	  vímuefnafíkn	  
ungmenna	  þarf	  að	  vera	  stutt	  og	  áframhaldandi	  endurhæfing	  síðan	  að	  vera	  utan	  
stofnunar	  í	  samráði	  við	  foreldra	  eða	  forráðamenn	  einstaklingsins	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  
2010).	  Vímuefnanotkun	  ungmenna	  þarf	  að	  greina	  og	  nálgast	  eins	  snemma	  og	  hægt	  er,	  
langvarandi	  notkun	  getur	  haft	  áhrif	  á	  þróun	  heilans	  og	  hafa	  áhrif	  á	  fjölskyldu,	  góð	  
félagsleg	  tengsl	  og	  frammistöðu	  í	  skóla.	  Ungmenni	  geta	  einnig	  haft	  gagn	  af	  inngripi	  
þrátt	  fyrir	  að	  þau	  séu	  ekki	  háð	  vímuefnum	  (NIDA,	  2014a).	  Nálgast	  þarf	  ungmenni	  með	  
vímuefnafíkn	  af	  gætni	  og	  tryggja	  að	  þau	  séu	  samvinnufús	  um	  meðferð	  með	  því	  að	  nota	  
áhugahvetjandi	  samtal	  (e.	  motivational	  interviewing)	  og	  atferlismeðferð	  og	  vinna	  
þannig	  með	  hegðun	  og	  líðan	  einstaklingsins	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2010;	  Þórarinn	  
Tyrfingsson,	  2016a).	  Vímuefnameðferð	  ungmenna	  þarf	  einnig	  að	  miða	  að	  því	  að	  raska	  
sem	  minnst	  högum	  ungmennisins	  og	  markmiðið	  er	  að	  koma	  einstaklingnum	  aftur	  í	  sitt	  
eðlilega	  umhverfi	  sem	  fyrst	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  Þau	  ungmenni	  sem	  eiga	  hvað	  
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erfiðast	  með	  að	  ná	  bata	  í	  vímuefnameðferð	  eru	  þau	  ungmenni	  sem	  hafa	  átt	  við	  vanda	  
að	  stríða	  áður	  en	  vímuefnaneyslan	  kom	  til	  sögunnar.	  Það	  eru	  einkum	  ungmenni	  með	  
hegðunarvandkvæði,	  námsörðugleika,	  ofvirkni	  eða	  athyglisbrest,	  geðsjúkdóm	  og	  þau	  
sem	  búið	  hafa	  við	  vanrækslu.	  Mikilvægt	  er	  að	  finna	  þessi	  ungmenni	  áður	  en	  þeir	  hefja	  
neyslu	  vímuefna	  til	  þess	  að	  fyrirbyggja	  neysluna	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  

Meginreglur	  um	  árangursríka	  meðferð	  samkvæmt	  Center	  for	  Behavioral	  Health	  
Statistics	  and	  Quality	  (CBSHQ)	  eru:	  	  

§   Fíkn	  er	  flókin	  en	  meðhöndlanlegur	  sjúkdómur	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  heilastarfsemi	  
og	  hegðun.	  	  

§   Engin	  ein	  tegund	  meðferðar	  virkar	  fyrir	  alla.	  	  

§   Fólk	  verður	  að	  hafa	  greiðan	  aðgang	  að	  meðferð.	  	  

§   Árangursrík	  meðferð	  tekur	  á	  öllum	  þörfum	  einstaklings,	  ekki	  bara	  vímuefnafíkn	  
hans.	  	  

§   Það	  er	  mikilvægt	  að	  verja	  nógu	  löngum	  tíma	  í	  meðferð.	  	  

§   Ráðgjöf	  og	  annarskonar	  hegðunarmeðferð	  eru	  algengustu	  form	  meðferðar.	  	  

§   Lyf	  eru	  oft	  mikilvægur	  hluti	  meðferðar,	  þá	  sérstaklega	  ásamt	  atferlismeðferð.	  

§   Meðferðaráætlanir	  ættu	  að	  vera	  endurskoðaðar	  reglulega	  og	  aðlagaðar	  að	  
breyttum	  þörfum	  sjúklingsins.	  

§   Meðferð	  ætti	  að	  ná	  til	  annarskonar	  líklegra	  geðraskana.	  	  

§   Aðstoð	  lyfja	  í	  afeitrun	  er	  eingöngu	  á	  fyrsta	  stigi	  meðferðar.	  	  

§   Meðferð	  þarf	  ekki	  að	  vera	  valfrjáls	  til	  þess	  að	  vera	  árangursrík.	  

§   Fylgjast	  verður	  stöðugt	  með	  vímuefnaneyslu	  á	  meðan	  á	  meðferð	  stendur.	  

§   Meðferðir	  skulu	  prófa	  einstaklinga	  fyrir	  alvarlegum	  smitsjúkdómum,	  sem	  og	  að	  
kenna	  þeim	  hvernig	  skal	  koma	  í	  veg	  fyrir	  þá	  sjúkdóma	  (CBSHQ,	  2015).	  

	  

Þau	  meðferðarúrræði	  sem	  eru	  í	  boði	  fyrir	  börn	  hér	  á	  landi	  eru	  úrræði	  á	  vegum	  
Barnaverndarstofu	  annars	  vegar,	  svo	  sem	  greiningar-‐	  og	  meðferðarstöðin	  Stuðlar	  og	  
meðferðarheimilin	  Lækjarbakki	  og	  Laugaland	  (Barnaverndarstofa,	  2017b)	  og	  hins	  vegar	  
úrræði	  á	  vegum	  SÁÁ,	  sjúkrahúsið	  Vogur,	  eftirmeðferðarstöðin	  Vík	  og	  göngudeild	  SÁÁ	  
Von	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  	  

2.8.1   SÁÁ	  

Frá	  árinu	  1977	  til	  ársins	  2015	  leituðu	  8.039	  ungmenni	  undir	  25	  ára	  til	  sjúkrahússins	  Vogs	  
í	  meðferð	  við	  vímuefnafíkn.	  Af	  þessum	  ungmennum	  sem	  leituðu	  til	  meðferðar	  voru	  
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1.669	  einstaklingar	  undir	  18	  ára	  aldri	  og	  2.184	  á	  aldrinum	  18	  –	  19	  ára	  (Arnþór	  Jónsson,	  
2017).	  

Til	  ársins	  1990	  var	  SÁÁ	  nær	  eina	  stofnunin	  sem	  bauð	  uppá	  meðferðarúrræði	  fyrir	  
ungmenni	  eða	  þar	  til	  uppbygging	  meðferðarheimila	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  hófst,	  
en	  þau	  úrræði	  eru	  fyrir	  ungmenni	  með	  vímuefnavanda	  sem	  eru	  17	  ára	  og	  yngri.	  Vogur	  
er	  því	  eina	  úrræðið	  fyrir	  ungmenni	  á	  aldrinum	  18-‐19	  ára	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016).	  
Þrátt	  fyrir	  að	  fjölgun	  hafi	  orðið	  á	  úrræðum	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  neyslu	  varð	  áframhaldandi	  
aukning	  á	  innritunum	  ungmenna	  og	  brá	  SÁÁ	  á	  það	  ráð	  að	  stækka	  sjúkrahúsið	  Vog	  	  og	  
opna	  ellefu	  rúma	  unglingadeild	  fyrir	  19	  ára	  og	  yngri	  en	  hún	  hóf	  göngu	  sína	  árið	  2000.	  Á	  
sama	  tíma	  og	  Vogur	  opnaði	  unglingadeild	  voru	  gerðar	  endurbætur	  á	  
meðferðarúrræðum	  fyrir	  notendahópinn,	  19	  ára	  og	  yngri.	  Áhersla	  var	  lögð	  á	  
göngudeildarþjónustu	  fyrir	  ungmennin	  og	  foreldra	  þeirra	  bæði	  fyrir	  og	  eftir	  meðferð	  
(Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  	  

Í	  apríl	  2018	  tóku	  meðferðarsvið	  og	  framkvæmdarstjórn	  SÁÁ	  þá	  ákvörðun	  að	  hætta	  
að	  taka	  við	  ungmennum	  undir	  18	  ára	  aldri	  á	  stofnanir	  sínar.	  Kemur	  þessi	  niðurstaða	  til	  
vegna	  kröfu	  í	  samfélaginu	  um	  að	  ungmenni	  og	  fullorðnir	  eigi	  ekki	  að	  vera	  í	  sama	  rými	  og	  
að	  sjúkrahúsið	  Vogur	  geti	  ekki	  brugðist	  við	  þessu	  vandamáli	  að	  svo	  stöddu.	  Samt	  sem	  
áður	  muni	  SÁÁ	  halda	  áfram	  að	  taka	  við	  ungmennum	  undir	  18	  ára	  aldri	  þar	  til	  stjórnvöld	  
hafa	  sett	  nýtt	  úrræði	  fyrir	  þau	  í	  augnsýn	  (SÁÁ,	  2018).	  

2.8.1.1   Vogur	  

Vogur	  er	  þungamiðja	  starfsemi	  SÁÁ	  og	  fer	  þar	  fram	  afvötnun	  fyrir	  áfengis-‐	  og	  
vímuefnasjúka	  einstaklinga.	  Þar	  eru	  rúm	  fyrir	  60	  einstaklinga,	  auk	  ellefu	  rúma	  á	  
unglingadeils	  stofnunarinnar	  (SÁÁ,	  e.d.a).	  Á	  unglingadeildinni	  á	  Vogi	  eru	  ungmennin	  
ekki	  frelsissvipt	  eins	  og	  á	  öðrum	  úrræðum	  fyrir	  ungmenni	  undir	  18	  ára	  aldri.	  Þar	  er	  í	  
forgangi	  að	  unglingurinn	  læri	  að	  sporna	  við	  neyslu	  sinni	  og	  áhersla	  er	  lögð	  á	  greiningu	  
geðrænna	  og	  líkamlegra	  sjúkdóma.	  Ungmennin	  á	  Vogi	  deila	  þá	  sameiginlegum	  rýmum	  
með	  fullorðnum,	  svo	  sem	  matsal	  og	  öðrum	  almennum	  rýmum.	  Á	  Vogi	  dvelja	  
ungmennin	  í	  átta	  til	  tíu	  daga	  og	  býðst	  svo	  eftir	  það	  að	  sækja	  eftirmeðferð	  á	  Vík	  sem	  
einnig	  er	  stofnun	  á	  vegum	  SÁÁ	  (SÁÁ,	  e.d.b).	  Árið	  2015	  var	  fjöldi	  unglinga	  á	  Vogi	  130	  
talsins	  í	  187	  innritunum	  og	  hefur	  komum	  unglinga	  17	  ára	  og	  yngri	  fækkað	  hlutfallslega	  
frá	  árinu	  2012	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016b).	  	  

2.8.1.2   Vík	  

Eftir	  að	  hafa	  lokið	  við	  afvötnun	  á	  sjúkrahúsinu	  Vogi	  býðst	  flestum	  áframhaldandi	  
meðferð	  á	  eftirmeðferðarmiðstöðinni	  Vík	  að	  Kjalarnesi	  sem	  frá	  árinu	  2017	  varð	  
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sameinað	  Staðarfelli,	  sem	  var	  karlameðferð	  stofnunarinnar,	  og	  kvennameðferðinni	  að	  
Vík	  undir	  eitt	  þak.	  Þar	  eru	  sólarhringsvaktir	  og	  aðskildar	  byggingar	  sem	  hýsa	  kynin	  og	  er	  
allt	  starfið	  kynjaskipt	  en	  áfram	  með	  fullorðnum	  einstaklingum.	  Á	  Vík	  annars	  áfengis-‐	  og	  
vímuefnaráðgjafar	  starfsemina	  með	  hópmeðferðum,	  fyrirlestrum	  og	  
einstaklingsviðtölum	  (SÁÁ,	  e.d.d).	  	  

2.8.1.3   Göngudeild	  SÁÁ	  -‐	  Von	  

Göngudeild	  SÁÁ	  er	  fyrir	  alla	  aldurshópa	  einstaklinga	  sem	  glíma	  við	  fíknisjúkdóm	  og	  
aðstandendur.	  Þar	  er	  einnig	  unnið	  að	  forvörnum	  og	  með	  spilafíkn.	  Þar	  fá	  einstaklingar	  
einstaklingsviðtöl	  við	  ráðgjafa,	  geta	  sótt	  fyrirlestra	  og	  hitt	  stuðningshópa	  meðan	  þeir	  
eru	  í	  meðferð	  á	  vegum	  SÁÁ.	  Á	  göngudeildinni	  fær	  fólk	  oft	  fyrstu	  upplýsingar	  um	  
vandamál	  sín	  og	  aðstoð	  og	  þurfa	  þá	  ef	  til	  vill	  ekki	  innlögn	  á	  sjúkrahúsinu	  Vogi	  (SÁÁ,	  
e.d.c.).	  	  

Eftir	  að	  meðferð	  líkur	  á	  Vogi	  eða	  Vík	  er	  ungmennum	  boðin	  eftirfylgni	  á	  
göngudeildinni	  í	  Von	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  áframhaldandi	  bata	  og	  heilbrigðu	  líferni	  (SÁÁ,	  
e.d.b.).	  

2.8.2   Barnaverndarstofa	  

Barnaverndarstofa	  starfrækir	  þrjú	  meðferðarúrræði	  fyrir	  ungmenni	  undir	  18	  ára	  aldri	  og	  
þá	  er	  með	  talin	  greiningar-‐	  og	  meðferðarstöðin	  Stuðlar.	  Í	  ríkisrekstri	  eru	  Stuðlar	  og	  
heimilið	  Lækjarbakki	  á	  Rangárvöllum	  en	  heimilið	  að	  Laugaland	  í	  Eyjafirði	  er	  rekið	  á	  
grundvelli	  þjónustusamnings	  við	  forstöðumann	  heimilisins	  (Barnaverndarstofa,	  2017b).	  

Umsóknir	  um	  meðferðarúrræði	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  fjölgaði	  frá	  árinu	  2015	  
til	  ársins	  2016	  um	  tíu	  umsóknir,	  úr	  145	  í	  155	  talsins	  (Barnaverndarstofa,	  2017a)	  og	  
fækkaði	  þá	  um	  eina	  umsókn	  árið	  2017,	  154	  talsins.	  Umsóknum	  á	  Stuðla	  fækkaði	  þá	  um	  
tvær	  á	  milli	  áranna	  2016	  og	  2017,	  úr	  38	  í	  36	  talsins	  og	  umsóknir	  á	  önnur	  
meðferðarúrræði	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  hélst	  í	  stað	  og	  voru	  26	  
(Barnaverndarstofa,	  2018).	  Eru	  þessar	  tölur	  þó	  lægri	  en	  umsóknir	  árið	  2014	  þar	  sem	  
umsóknir	  á	  Stuðla	  voru	  46	  og	  í	  önnur	  meðferðarúrræði	  30	  talsins	  (Barnaverndarstofa,	  
2017a).	  Vistanir	  á	  neyðarvistun	  Stuðla	  fækkuðu	  frá	  2016,	  úr	  227	  vistunum	  í	  211	  vistanir	  
árið	  2017	  (Barnaverndarstofa,	  2018).	  

Tilkynningar	  sem	  bárust	  Barnaverndarstofu	  vegna	  neyslu	  barns	  í	  vímuefnum	  fækkar	  
jafnt	  og	  þétt	  hlutfallslega	  á	  milli	  ára,	  frá	  því	  að	  vera	  609	  tilkynningar	  árið	  2014,	  6,8%,	  
551	  tilkynning	  árið	  2015	  ,6,5%,	  579	  tilkynningar	  árið	  2016,	  6,2%	  (Barnaverndarstofa,	  
2017a)	  og	  553	  tilkynningar	  árið	  2017	  ,5,5%	  (Barnaverndarstofa,	  2018).	  
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Nánast	  öll	  börn	  í	  úrræðum	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  eiga	  við	  fjölþættan	  vanda	  að	  
etja	  sem	  er	  rótin	  að	  vímuefna-‐	  og	  hegðunarvanda	  þeirra	  þegar	  kemur	  á	  unglingsárin.	  
Mörg	  hver	  glíma	  við	  athyglisbrest	  og	  ofvirkni,	  skerta	  sjálfsstjórn	  og	  félagsfærni,	  kvíða	  og	  
þunglyndi,	  hafa	  orðið	  fyrir	  áföllum,	  alist	  upp	  við	  vanrækslu	  eða	  glíma	  við	  
þroskaskerðingu	  eða	  misstyrk	  í	  vitsmunaþroska.	  Geðheilbrigðismál	  í	  þeim	  úrræðum	  
sem	  Barnaverndarstofa	  býður	  uppá	  er	  að	  mestu	  í	  höndum	  sálfræðinga	  sem	  starfa	  á	  
þeirra	  vegum.	  Einnig	  hefur	  stofnunin	  aukið	  áherslu	  á	  innleiðingu	  viðurkenndra	  aðferða	  í	  
meðferðarstarfi	  sínu	  eins	  og	  að	  nota	  áhugahvetjandi	  samtal	  og	  þjálfun	  í	  að	  efla	  
sjálfstjórn	  og	  siðferðilegri	  rökræðu	  og	  draga	  úr	  félagsfælni.	  Einnig	  er	  stofnunin	  með	  
þjónustusamning	  við	  barna-‐	  og	  unglingageðlækni	  sem	  kemur	  á	  Stuðla	  vikulega	  í	  
samráði	  við	  þá	  sálfræðinga	  sem	  þar	  starfa.	  Samstarf	  er	  einnig	  á	  milli	  Stuðla	  og	  SÁÁ	  
vegna	  barna	  í	  neyðarvistun	  sem	  glíma	  við	  vímuefnaneyslu.	  

Barnaverndarstofa	  hefur	  lagt	  til	  að	  opnuð	  verði	  sérstök	  meðferðarúrræði	  fyrir	  eldri	  
unglinga	  með	  vímuefnavanda	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  sem	  þurfa	  sérhæfðari	  þjónustu	  
vegna	  tilfinninga-‐	  og	  hegðunarvanda	  (Olnbogabörn,	  e.d.).	  

2.8.2.1   MST	  fjölkerfameðferð	  

MST-‐fjölkerfameðferðin	  var	  innleidd	  af	  Barnaverndarstofu	  árið	  2008	  og	  var	  í	  fyrstu	  
einungis	  í	  boði	  fyrir	  fjölskyldur	  á	  suðvesturhorni	  landsins	  (Barnaverndarstofa,	  2009).	  

MST-‐fjölkerfameðferð	  miðar	  að	  því	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  þau	  hegðunarvandkvæði	  sem	  
voru	  til	  staðar	  þegar	  umsókn	  um	  meðferð	  átti	  sér	  stað	  og	  styrkja	  foreldra	  til	  þess	  að	  
vinna	  til	  baka	  hæfni	  sína,	  sjálfstæði	  og	  bjargráð	  til	  uppeldisins	  (Barnaverndarstofa,	  
2014).	  Samkvæmt	  markmiðum	  Barnaverndarstofu	  (2014)	  miðar	  úrræðið	  að	  því	  að	  
aðstoða	  barnið	  við	  að	  takast	  á	  við	  vandamál	  sín	  með	  hjálp	  foreldra	  og	  fagaðila	  í	  
nærumhverfi	  sínu.	  Meðferðin	  á	  að	  taka	  þrjá	  til	  fimm	  mánuði	  og	  skulu	  inngrip	  vera	  að	  
mestu	  í	  höndum	  foreldra	  eða	  forsjáraðila	  og	  öðrum	  lykilþátttakendum	  í	  nærumhverfi	  
barnsins.	  Við	  lok	  meðferðar	  skal	  gert	  mat	  á	  árangri	  MST-‐fjölkerfameðferðarinnar;	  
framvinda	  máls	  skoðuð,	  áhrifaþættir	  í	  árangri	  og	  endanlegar	  niðurstöður.	  

MST	  er	  öflug	  meðferð	  sem	  grundvallast	  af	  fjölskyldunni	  og	  samfélaginu	  (Sheidow	  og	  
Houston,	  2013)	  og	  gerist	  inni	  á	  heimili	  unglingsins	  sem	  glímir	  við	  félagslegan,	  
tilfinningalegan	  eða	  hegðunarvanda.	  MST	  ráðgjafar	  aðstoða	  fjölskyldu	  eða	  
forráðamenn	  við	  að	  viðurkenna	  og	  breyta	  einstaklings-‐,	  fjölskyldu-‐	  eða	  umhverfiþáttum	  
sem	  ýta	  undir	  hegðun	  unglingsins.	  Inngripið	  getur	  verið	  til	  að	  bæta	  samskipti,	  
uppeldisfærni,	  samband	  við	  jafningjahópinn,	  skólaframmistöðu	  og	  félagslegt	  net	  (Littell,	  
Campbell,	  Green	  og	  Toews,	  2005).	  Hefur	  mat	  á	  notkun	  MST	  aðferðarinnar	  gefið	  
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vísbendingar	  um	  góðan	  árangur	  sé	  hægt	  að	  hljóta	  af	  notkun	  hennar	  í	  vinnu	  með	  
ungmennum	  sem	  glíma	  við	  vímuefnamisnotkun,	  sem	  og	  aðra	  hegðun	  sem	  setur	  barnið	  í	  
hættu	  (Sheidow	  og	  Houston,	  2013).	  	  

Rannsókn	  Sheidow	  og	  Houston	  (2013)	  sem	  bar	  saman	  266	  rannsóknir	  á	  MST	  sem	  
framkvæmdar	  höfðu	  verið	  á	  10	  –	  17	  ára	  börnum	  í	  Bandaríkjunum	  sem	  glímdu	  við	  
félagslega-‐,	  tilfinningalega	  eða	  hegðunarerfiðleika	  kom	  fram	  að	  enginn	  munur	  kom	  
fram	  á	  MST	  meðferð	  og	  meðferðum	  sem	  miða	  að	  því	  að	  taka	  barnið	  úr	  venjulega	  
umhverfi	  sínu	  eða	  handtökum	  (Littell,	  Campbell,	  Green	  og	  Toews,	  2005).	  

2.8.2.2   Stuðlar	  

Starfsemi	  Stuðla	  skiptist	  í	  tvo	  hluta.	  Annars	  vegar	  er	  um	  að	  ræða	  lokaða	  deild	  þar	  sem	  
ungmenni,	  13	  –	  18	  ára	  eru	  bráðvistuð	  af	  barnaverndarnefndum	  í	  hámark	  14	  daga	  til	  
þess	  að	  tryggja	  öryggi	  þeirra	  vegna	  alvarlegra	  hegðunarerfiðleika	  eða	  afbrota.	  	  Meðan	  á	  
bráðavistun	  stendur	  vinnur	  starfsfólk	  barnaverndarnefnda	  að	  því	  að	  finna	  önnur	  úrræði	  
fyrir	  ungmennin.	  Einnig	  geta	  forstöðumenn	  meðferðarheimila	  á	  vegum	  
Barnaverndarstofu	  vistað	  ungmenni	  á	  deildinni.	  Á	  deildinni	  eru	  sex	  rúm	  	  
(Barnaverndarstofa,	  e.d.a).	  	  

Hins	  vegar	  er	  um	  að	  ræða	  meðferðardeild	  þar	  sem	  er	  rúm	  fyrir	  sex	  ungmenni	  og	  eru	  
þau	  vistuð	  þar	  að	  jafnaði	  í	  sex	  til	  átta	  vikur	  meðan	  fram	  fer	  greining	  á	  vanda	  ungmennis	  
og	  meðferð.	  Á	  Stuðlum	  er	  notast	  við	  atferlismótandi	  stiga-‐	  og	  þrepakerfi	  og	  byggt	  er	  á	  
einstaklings-‐	  og	  fjölskylduviðtölum,	  sálfræðiathugunum	  og	  úrvinnslu	  upplýsinga	  meðal	  
annars	  skólum,	  barnaverndarnefndum	  og	  öðrum	  meðferðaraðilum.	  Meðferðin	  felur	  í	  
sér	  að	  bæta	  félagsfærni,	  hæfni	  til	  þess	  að	  nýta	  eigin	  styrkleika	  og	  sjálfsstjórn.	  Einnig	  eru	  
daglega	  stundaðar	  einhvers	  konar	  tómstundir	  sem	  og	  kennsla	  fyrir	  þá	  sem	  enn	  eru	  í	  
grunnskóla.	  Samskipti	  við	  foreldra	  eru	  í	  meðferðarviðtölum,	  í	  heimsóknum	  eða	  
helgarleyfum	  til	  þess	  að	  tryggja	  árangur	  meðferðar	  og	  efla	  tengsl	  fjölskyldunnar.	  
Ungmennin	  eru	  aðlöguð	  fyrir	  útskrift	  í	  umhverfi	  sínu	  í	  samstarfi	  við	  foreldra,	  skóla,	  
ungmenni	  og	  starfsfólk	  barnaverndar.	  Einnig	  er	  metið	  hvort	  ungmenni	  þurfi	  frekari	  
meðferð	  og	  er	  fjölskyldum	  boðið	  uppá	  eftirmeðferð	  á	  Stuðlum	  (Barnaverndarstofa,	  
e.d.a).	  

Í	  erindi	  Funa	  Sigurðssonar,	  forstöðumanns	  Stuðla,	  sem	  fór	  fram	  síðla	  árs	  2017	  talar	  
hann	  um	  síbreytilegan	  hópinn	  sem	  er	  vistaður	  á	  Stuðlum	  og	  aðferðirnar	  sem	  þau	  fara	  til	  
þess	  að	  nágast	  hann.	  Á	  þeim	  tíma	  var	  hinn	  almenni	  unglingur	  á	  Stuðlum	  17,5	  ára	  
andfélagslegur	  drengur	  í	  mikilli	  vímuefnaneyslu,	  með	  mikla	  ofbeldis-‐	  og	  afbrotasögu	  og	  
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vinnu-‐	  og	  skólasaga	  lítil	  sem	  engin.	  Samskipti	  við	  fjölskyldu	  orðin	  mjög	  slæm	  og	  
viðhorfin	  brengluð.	  	  

Þróunin	  síðustu	  ár	  á	  Stuðlum	  er	  að	  börnin	  á	  Stuðlum	  eru	  orðin	  eldri.	  Breytingarnar	  
stafa	  einna	  helst	  af	  því	  að	  MST	  er	  orðið	  fyrsta	  inngrip	  sem	  seinkar	  komu	  barna	  á	  Stuðla.	  
Jákvæðu	  hliðar	  þess	  eru	  að	  það	  eru	  færri	  börn	  sem	  þurfa	  stofnanavista	  en	  aftur	  á	  móti	  
hefði	  hann	  viljað	  sjá	  sum	  af	  þessum	  börnum	  sem	  eru	  að	  koma	  inn	  á	  Stuðla	  um	  17	  ára	  
aldurinn	  mun	  fyrr,	  því	  þá	  hefði	  verið	  meiri	  líkur	  á	  að	  snúa	  þeim	  til	  betri	  vegar.	  
	   Einstaklingar	  á	  Stuðlum	  hafa	  margir	  hverjir	  margþættar	  greiningar	  og	  inná	  
Stuðla	  hafa	  komið	  inn	  börn	  sem	  hafa	  skautað	  framhjá	  kerfinu,	  börn	  sem	  hafa	  komist	  
framhjá	  öllu	  án	  þess	  að	  hafa	  verið	  nokkursstaðar	  kortlögð,	  t.d.	  af	  barnavernd	  eða	  
skólayfirvöldum.	  Þegar	  börn	  koma	  inn	  á	  Stuðla	  er	  áhættuhegðun	  þeirra	  metin	  eftir	  
YLS/CMI	  (Youth	  level	  of	  service/Case	  management	  inventory;	  Funi	  Sigurðsson,	  2017)	  
sem	  er	  átta	  þátta	  mælingarkerfi	  á	  áhættuhegðun.	  Það	  er	  hannað	  til	  þess	  að	  veita	  
upphafsskoðun	  og	  mat	  á	  áhættu	  barns	  og	  hvort	  sé	  þörf	  á	  frekari	  þjónustu.	  Þrepin	  eru	  
(Chu,	  Yu,	  Lee	  og	  Zeng,	  2014):	  

1.   Afbrotasaga.	  

2.   Skóla-‐	  og	  atvinnusaga.	  

3.   Félagsleg	  samskipti	  við	  jafningjahópinn.	  

4.   Uppeldis-‐	  og	  fjölskylduaðstæður.	  

5.   Misnotkun	  vímuefna.	  

6.   Tómstundir.	  

7.   Persónuleiki	  /	  Hegðun.	  

8.   Viðhorf	  (Chu,	  Yu,	  Lee	  og	  Zeng,	  2014).	  

	  
Markmiðið	  er	  ekki	  að	  lækna	  ungmennin	  heldur	  að	  fá	  þau	  til	  að	  opna	  augun	  og	  

breyta	  hugsanagangi	  þeirra.	  Grunnþáttur	  er	  að	  öryggi	  sé	  í	  fyrirrúmi,	  valda	  ekki	  skaða	  og	  
ekki	  er	  hægt	  að	  veita	  meðferð	  ef	  ekki	  er	  hægt	  að	  tryggja	  öryggi	  barnanna	  og	  þeirra	  sem	  
vinna	  með	  þeim.	  Öllum	  þarf	  að	  líða	  þannig	  að	  það	  séu	  forsendur	  fyrir	  breytingar.	  Flest	  
börn	  á	  Stuðlum	  hafa	  lent	  í	  áföllum	  og	  grunnforsenda	  til	  að	  vinna	  með	  áföll	  er	  að	  tryggja	  
öryggi	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  fara	  í	  frekari	  úrvinnslu.	  Lykillinn	  er	  að	  þau	  geta	  ekki	  skaðað	  
sjálfa	  sig	  og	  aðra.	  Á	  Stuðlum	  er	  unnið	  mjög	  mikið	  með	  fjölskyldur,	  en	  vandinn	  er	  að	  
þessi	  hópur	  eiga	  sum	  hver	  ekki	  foreldra/umönnunaraðila.	  Kröfur	  eru	  hjá	  Stuðlum	  og	  
Barnaverndarstofu	  að	  það	  sé	  búið	  að	  finna	  umönnunar-‐	  /forsjáraðila	  fyrir	  barnið	  áður	  
en	  það	  kemur	  til	  vistunar	  svo	  hægt	  sé	  að	  vinna	  með	  tengslin,	  sem	  er	  lykilatriði	  til	  að	  
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tryggja	  öryggi.	  Á	  Stuðlum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  stunduð	  sé	  vinna	  eða	  skóli	  og	  til	  þess	  er	  
notað	  kerfi	  sem	  heitir	  Intividual	  Placement	  and	  Support	  (IPS)	  sem	  er	  
atvinnustuðningskerfi.	  Einnig	  er	  notast	  við	  ART-‐reiðistjórnun,	  áhugahvetjandi	  samtal	  (e.	  
motivational	  interviewing)	  og	  fleiri	  gagnreyndar	  aðferðir.	  Starfið	  snýst	  um	  að	  búa	  til	  
möguleika	  á	  nýju	  lífi	  frá	  því	  sem	  var,	  gera	  þau	  virka	  þegna.	  En	  mestu	  skiptir	  að	  hafa	  fólk	  
sem	  er	  got	  að	  sinna	  börnunum,	  sem	  sýnir	  þeim	  hlýju	  (Funi	  Sigurðsson,	  2017).	  

Samkvæmt	  frétt	  sem	  birtist	  á	  heimasíðu	  RÚV	  árið	  2017	  þar	  sem	  rætt	  var	  við	  Funa,	  
forstöðumann	  Stuðla,	  segir	  hann	  að	  ungmennin	  hafa	  verið	  lengur	  í	  neyslu	  og	  í	  dag	  sé	  
algengara	  að	  á	  Stuðlum	  dvelji	  ungmenni	  á	  18.	  aldursári	  heldur	  en	  13	  ára.	  Starfið	  sé	  að	  
mestu	  unnið	  á	  samvinnugrundvelli	  og	  minna	  er	  um	  ofbeldi	  frá	  þeim	  sem	  þar	  dvelja	  en	  
áður	  var.	  Einnig	  hafa	  ungmennin	  töluvert	  um	  sín	  mál	  að	  segja	  eftir	  að	  þau	  hafa	  náð	  15	  
ára	  aldri	  en	  þá	  þurfa	  þau	  sjálf	  að	  samþykkja	  meðferðina.	  Eftirfylgni	  með	  ungmennum	  
eftir	  að	  meðferð	  lýkur	  á	  Stuðlum	  hefur	  reynst	  vel	  að	  sögn	  forstöðumanns	  og	  
ungmennum	  er	  fylgt	  eftir	  í	  sex	  mánuði	  og	  koma	  þau	  í	  eftirfylgnisviðtöl	  og	  stundum	  hafa	  
starfsmenn	  farið	  og	  veitt	  stuðning	  heima	  við	  í	  skóla	  og	  tómstundum	  (Jóhann	  Bjarni	  
Kolbeinsson,	  2017a).	  

2.8.2.3   Meðferðarheimilin	  

Laugaland	  í	  Eyjafirði	  er	  meðferðarheimili	  sem	  er	  einkarekið	  en	  starfar	  samkvæmt	  
samningu	  við	  Barnaverndarstofu.	  Heimilið	  er	  rekið	  með	  sólarhringsvöktum	  sem	  
mannaðar	  eru	  af	  starfsmönnum.	  Laugaland	  er	  sérhæft	  meðferðarúrræði	  fyrir	  stelpur	  
með	  alvarlega	  hegðunarröskun,	  eru	  í	  neyslu	  vímuefna	  eða	  eiga	  við	  annars	  konar	  
alvarlega	  erfiðleika	  að	  etja.	  Á	  heimilinu	  er	  rúm	  fyrir	  allt	  að	  sjö	  stelpur	  á	  aldrinum	  13	  –	  18	  
ára	  og	  er	  samningur	  gerður	  til	  hálfs	  árs	  í	  senn	  (Pétur	  G.	  Broddason,	  2016).	  

Markmið	  meðferðarstarfsins	  á	  Laugalandi	  eru	  til	  að	  mynda	  að	  stelpurnar	  öðlist	  
jákvæða	  reynslu	  af	  heilbrigði	  og	  læri	  að	  fylgja	  reglum,	  taka	  tillit	  til	  annarra	  og	  að	  bera	  
virðingu	  fyrir	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum.	  Einnig	  að	  unnið	  sé	  faglega	  með	  stelpunum	  og	  
fjölskyldum	  þeirra	  og	  að	  þær	  öðlist	  færni	  og	  tækifæri	  í	  að	  vera	  virkir	  þátttakendur	  í	  
samfélaginu	  með	  því	  t.d.	  að	  stunda	  nám	  eða	  vinnu	  og	  að	  þannig	  sé	  stuðlað	  að	  aukinni	  
sjálfsvirðingu	  og	  sjálfstrausti	  (Barnaverndarstofa,	  e.d.a).	  Meðferðarstarfið	  á	  Laugalandi	  
tekur	  mið	  af	  því	  að	  þær	  þurfi	  að	  taka	  sjálfar	  ábyrgð	  á	  meðferð	  sinni	  en	  starfsfólkið	  þar	  
aðstoði	  við	  það.	  	  

Laugaland	  leggur	  áherslu	  á	  að	  skipulag	  starfsins	  sé	  úthugsað	  og	  meðvitund	  á	  
umhverfi	  meðferðarinnar,	  viðmóti	  meðferðaraðila	  og	  félagsskapur	  stelpnanna	  með	  það	  
að	  leiðarljósi	  að	  gefa	  stelpunum	  tækifæri	  til	  að	  þroska	  félagsfærni	  og	  tilfinningagreind,	  
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byggja	  upp	  persónu	  sína	  og	  hugræna	  færni.	  Mikið	  er	  lagt	  upp	  með	  það	  að	  taka	  
stelpunum	  eins	  og	  þær	  eru	  og	  að	  umhverfið	  sé	  uppbyggjandi	  og	  þar	  mæti	  þær	  
þolimæði	  gagnvart	  hegðun	  sinni.	  	  

Á	  Laugalandi	  er	  meðferðinni	  skipt	  í	  fimm	  þrep	  en	  að	  auki	  er	  svokallað	  samningsþrep	  
sem	  ekki	  er	  innifalið	  í	  þrepunum	  fimm.	  	  

1.   Byrjunarþrepið	  –	  er	  fyrstu	  daga	  eftir	  komu	  á	  Laugaland	  eða	  þar	  til	  að	  stelpan	  
hefur	  náð	  því	  stigi	  að	  vilja	  vera	  þátttakandi	  í	  dagskrá	  heimilisins.	  Í	  byrjendaþrepi	  
eru	  stelpurnar	  undir	  eftirliti	  og	  mest	  í	  umgengni	  við	  meðferðaraðila.	  	  

2.   Þátttökuþrepið	  –	  þegar	  stelpan	  hefur	  náð	  því	  að	  vilja	  vera	  í	  meðferðinni	  og	  taka	  
þátt	  í	  starfinu	  og	  dagskránni.	  Farið	  er	  í	  skóla	  og	  vinnu	  ásamt	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  
heimilishaldi	  og	  öðrum	  dagskrárliðum.	  Þátttökuþrepið	  varir	  oft	  í	  fjórar	  til	  fimm	  
vikur.	  Þarna	  fara	  stelpurnar	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  eigin	  vanda	  og	  fá	  leiðsögn	  við	  
að	  takast	  á	  við	  hann.	  	  

3.   Ábyrgðarþrepið	  –	  Þetta	  er	  þrep	  þar	  sem	  stelpan	  öðlast	  aukið	  frelsi	  og	  aukna	  
ábyrgð	  og	  tekur	  þetta	  þrep	  um	  átta	  til	  tíu	  vikur,	  allt	  eftir	  hverjum	  og	  einum.	  
Stelpan	  axlar	  aukna	  ábyrgð	  á	  gjörðum	  og	  orðum	  sínum.	  Tekur	  á	  móti	  nýliðum,	  
fær	  meiri	  vasapening,	  sinnir	  símasvörun,	  fær	  meiri	  tíma	  með	  eigin	  síma,	  fær	  að	  
hafa	  samþykktan	  símavin	  og	  fer	  utan	  heimilis	  án	  fylgdar	  eða	  með	  öðrum	  
stelpum	  á	  sama	  stigi	  eða	  lengra	  komnar	  í	  meðferðinni.	  Hún	  tekur	  þátt	  í	  
úrvinnslu	  vandamála	  fjölskyldunnar	  sinnar	  og	  er	  virkur	  aðili	  í	  meðferð	  sinni.	  	  

4.   Fyrirmyndarþrepið	  –	  á	  þessu	  þrepi	  er	  hafinn	  undirbúningur	  útskriftar	  og	  alla	  
jafna	  er	  útskriftardagur	  ákveðinn.	  Stelpurnar	  eru	  fyrirmyndir	  fyrir	  hinar	  sem	  eru	  
ekki	  komnar	  jafn	  langt	  og	  aðstoða	  meðferðarfélaga	  sína	  líkt	  og	  meðferðaraðilar	  
gera.	  Þær	  fá	  jafnan	  aukið	  traust	  frá	  meðferðaraðilum	  eins	  og	  til	  að	  mynda	  
húslykla	  og	  frjálsan	  tíma	  með	  síma	  og	  tölvu.	  	  

5.   Útskriftarþrepið	  –	  er	  þegar	  meðferð	  er	  lokið	  og	  stelpan	  hefur	  bætt	  sig	  á	  þeim	  
sviðum	  sem	  vöntun	  var	  á,	  ásamt	  því	  að	  bæta	  samskiptin	  við	  sína	  nánustu.	  	  

	  

Samningsþrepið	  er	  6.	  þrepið	  en	  þar	  hefur	  stelpunni	  orðið	  á	  og	  hefur	  þar	  af	  leiðandi	  
tekið	  ákvörðun	  um	  að	  hún	  ætli	  ekki	  að	  fara	  eftir	  settum	  reglum	  á	  heimilinu	  eða	  gerir	  
eitthvað	  sem	  kemur	  ekki	  heim	  og	  saman	  við	  þrepið	  sem	  hún	  er	  á.	  Afleiðingarnar	  verða	  
að	  hún	  missir	  þá	  öll	  þau	  réttindi	  sem	  hún	  hefur	  áunnið	  sér	  en	  getur	  unnið	  sér	  þau	  inn	  
aftur	  með	  því	  að	  koma	  sér	  aftur	  á	  það	  þrep	  sem	  hún	  var	  á.	  Til	  þess	  þarf	  hún	  að	  
viðurkenna	  mistök	  sín	  í	  samtölum	  við	  meðferðaraðila	  og	  á	  fundum	  sem	  og	  að	  leggja	  
fram	  verkefni	  og	  sýna	  vilja	  til	  þess	  að	  halda	  áfram	  (Pétur	  G.	  Broddason,	  2016).	  	  
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Lækjarbakki	  á	  Rangárvöllum	  er	  meðferðar-‐	  og	  skólaheimili	  sem	  tók	  til	  starfa	  árið	  
2010	  og	  er	  ætlað	  drengjum	  með	  alvarlegan	  hegðunarvanda,	  vímuefnaneysla,	  afbrot,	  
ofbeldi,	  námsörðuleikar	  eða	  annar	  sálfræðilegur	  vandi.	  Til	  þess	  að	  vera	  vistaðir	  að	  
Lækjarbakka	  verða	  drengirnir	  að	  öllu	  jafna	  að	  hafa	  fyrst	  farið	  í	  vægari	  úrræði	  á	  vegum	  
Barnaverndarstofu.	  Að	  Lækjarbakka	  geta	  drengirnir	  verið	  vistaðir	  í	  allt	  að	  sex	  mánuði	  og	  
er	  lengd	  meðferðar	  einstaklingsbundin	  og	  fer	  eftir	  meðferðarmarkmiði	  hvers	  
einstaklings	  fyrir	  sig.	  	  

Markmið	  meðferðarinnar	  að	  Lækjarbakka	  er	  að;	  

•   Drengirnir	  öðlist	  sjálfsstjórn,	  félagsfærni,	  efli	  hæfileika	  sína	  og	  jákvæða	  
eiginleika.	  	  

•   Drengirnir	  dragi	  úr	  neyslu	  vímuefna,	  ofbeldishegðun	  eða	  afbrotahegðun.	  	  

•   Bæta	  nám	  þeirra	  og	  aðgengi	  að	  mögulegu	  námi	  eða	  vinnu.	  

•   Auka	  líkur	  á	  að	  drengirnir	  geti	  búið	  heima	  að	  meðferð	  lokinni,	  eða	  á	  
annarskonar	  viðurkenndum	  heimilisaðstæðum.	  	  

•   Bæta	  samskipti	  og	  styrkja	  tengsl	  drengjanna	  við	  fjölskyldu	  og	  nærumhverfi.	  	  

	  

Þátttaka	  foreldra/forsjársaðila	  er	  einn	  af	  áhersluþáttum	  meðferðarinnar	  auk	  þess	  að	  
þeir	  dvelji	  á	  meðferðarheimilinu	  í	  eins	  stuttan	  tíma	  og	  hægt	  er	  enda	  auðveldi	  það	  
aðlögun	  heima	  fyrir	  og	  eykur	  líkurnar	  á	  jákvæðum	  árangri	  í	  bataferlinu.	  Foreldrar	  fá	  
fræðslu	  og	  stuðning	  á	  meðan	  á	  meðferð	  barns	  fer	  fram	  og	  einnig	  í	  eftirmeðferðinni.	  
Áhersla	  er	  á	  styrkingu	  og	  umbun	  og	  samvinnu	  á	  milli	  foreldra/forsjáraðila	  og	  
meðferðaraðila	  (Barnaverndarstofa,	  e.d.b).	  	  

Á	  Lækjarbakka	  er	  unnið	  með	  áhugahvetjandi	  samtalsmeðferðir	  (e.	  motivational	  
interviewing),	  hugræna	  athyglismeðferð,	  ART-‐	  þjálfun	  (e.	  aggression	  replacement	  
training)	  og	  leiðbeinandi	  fjölskyldumeðferð.	  Einnig	  fer	  þar	  fram	  kennsla	  og	  er	  hún	  
einstaklingsmiðuð	  og	  sérsniðin	  eftir	  þörfum	  hvers	  og	  eins,	  sem	  og	  að	  þar	  er	  möguleiki	  
til	  þess	  að	  sinna	  ýmsum	  tómstundum	  (Barnaverndarstofa,	  e.d.b).	  

2.9   Rannsóknir	  á	  meðferðarúrræðum	  á	  Íslandi	  
Á	  árunum	  2005	  -‐	  2007	  var	  gerð	  afdrifakönnun	  hjá	  unglingum	  sem	  dvöldu	  á	  
meðferðarheimilinu	  að	  Háholti	  á	  tímabilinu	  1999	  –	  2004	  (Jón	  Björnsson,	  2007).	  Í	  henni	  
kom	  fram	  að	  ástæða	  dvalar	  96%	  ungmennanna	  má	  rekja	  til	  áfengis-‐	  eða	  fíkniefnaneyslu	  
ásamt	  því	  að	  nær	  allir	  einstaklingarnir	  höfðu	  átt	  erfitt	  með	  nám.	  Einnig	  komu	  
einstaklingarnir	  úr	  fjölskyldum	  þar	  sem	  efnahagur	  var	  í	  eða	  undir	  meðallagi.	  Foreldrar	  
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þeirra	  sögðust	  flestir	  hafa	  séð	  merki	  í	  fari	  barnsins	  sem	  leiddu	  til	  vistunar	  um	  
fermingaraldur	  og	  þá	  oft	  í	  tengslum	  við	  óheppilegan	  félagsskap,	  neyslu	  og	  útivist.	  Flest	  
ungmennin	  og	  foreldrar	  þeirra	  sögðu	  að	  gagn	  hafi	  verið	  af	  dvölinni	  og	  sögðu	  að	  það	  
sem	  hafi	  haft	  mest	  áhrif	  og	  virkað	  best	  í	  meðferðinni	  var	  að	  ungmennið	  var	  stoppað	  af	  
og	  hætti	  neyslu,	  það	  hafi	  fengið	  svigrúm	  til	  að	  þroskast,	  læra	  og	  líta	  inn	  á	  við	  í	  nýju	  
umhverfi	  sem	  var	  laust	  við	  áreiti	  sem	  hafði	  áður	  verið	  til	  staðar.	  Jafnframt	  hafi	  
ungmenninu	  voru	  sett	  mörk	  í	  meðferðinni	  og	  skýr	  rammi	  og	  agi	  hafi	  stutt	  bataferlið.	  

Í	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  ungmennum	  sem	  vistuð	  voru	  á	  meðferðarstofnuninni	  
Stuðlum	  kom	  fram	  að	  flest	  ungmenni	  sem	  vistuð	  voru	  á	  tímabilinu	  2003	  –	  2010	  höfðu	  
notað	  áfengi	  oftar	  en	  tvisvar	  um	  ævina.	  Þar	  á	  eftir	  kom	  neysla	  á	  kannabis,	  amfetamíni	  
og	  lyfseðilsskyldum	  lyfjum	  (Halldór	  Hauksson,	  2011).	  

Skýrsla	  sem	  gerð	  var	  af	  Bryndísi	  S.	  Guðmundsdóttur	  og	  Ragnari	  Karli	  Jóhannssyni	  
(2012)	  sýnir	  niðurstöður	  viðhorfskannanna	  á	  meðferðarheimilum	  Barnaverndarstofu	  
frá	  2002	  til	  2010.	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  flest	  ungmenni	  mátu	  árangurinn	  góðan.	  Þau	  
töluðu	  um	  bætt	  viðhorf,	  breytingu	  á	  neyslu,	  betri	  hegðun	  og	  samskipti,	  að	  kunna	  betur	  
á	  tilfinningar	  sínar,	  betri	  sjálfsmynd,	  heilsu	  og	  hlýðni,	  meiri	  jákvæðni	  og	  aukin	  tækifæri	  
til	  náms.	  Því	  lengur	  sem	  ungmenni	  höfðu	  dvalist	  á	  meðferðarheimili	  því	  hærri	  einkunn	  
gáfu	  þau	  árangri	  sínum,	  en	  þau	  ungmenni	  sem	  höfðu	  verið	  í	  2	  ár	  í	  meðferð	  fóru	  að	  gefa	  
lægri	  einkunnir.	  Niðurstöður	  sýna	  því	  að	  ekki	  er	  æskilegt	  að	  börn	  dvelji	  lengur	  en	  18	  
mánuði	  þar	  sem	  vistin	  virðist	  þá	  fara	  að	  hafa	  neikvæð	  áhrif	  á	  ungmennin.	  

2.10  Kenningar	  um	  af	  hverju	  ungmenni	  leiðast	  út	  í	  vímuefni	  (kenningar	  
um	  áhættuhegðun)	  

Hér	  verður	  stiklað	  á	  stóru	  í	  kenningum	  sem	  eru	  til	  þess	  fallnar	  að	  skýra	  afhverju	  ungt	  
fólk	  leiðist	  út	  í	  áhættuhegðun	  og	  vímuefnaneyslu.	  Sagt	  verður	  frá	  hugmyndum	  
kenninga	  á	  borð	  við	  stimplunarkenninguna,	  félagsnámskenninguna,	  
tengslamyndunarkenningu	  og	  kenningu	  um	  félagslegt	  taumhald.	  	  

2.10.1  Stimplunarkenningin	  

Upphafsmenn	  stimplunarkenningarinnar	  (e.	  labeling	  theory/	  social	  reaction	  theory)	  
einblína	  á	  gagnvikni	  á	  milli	  einstaklinga	  eða	  hópa	  og	  þeirra	  sem	  stimpla	  eða	  skilgreina	  
einstaklinga	  eða	  hópa	  sem	  frávik,	  til	  að	  mynda	  milli	  lögreglu	  og	  afbrotaunglinga	  
(Tierney,	  1996).	  

Stimplunarkenningin	  felur	  í	  sér	  skaðlega	  félagslega	  gagnvirkni	  og	  smánun.	  Í	  
aðalatriðum	  felur	  stimplunarkenningin	  í	  sér	  að	  hegðun	  sem	  er	  álitin	  glæpsamleg	  er	  
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mjög	  huglæg,	  glæpir	  eru	  skilgreindir	  af	  þeim	  sem	  eru	  við	  völd,	  ekki	  eru	  gjörðir	  aðeins	  
stimplaðar	  heldur	  einnig	  fólkið	  og	  bæði	  jákvæðar	  og	  neikvæðar	  stimplarnir	  eiga	  í	  för	  
með	  sér	  huglæga	  túlkun	  af	  hegðun.	  	  

Afleiðingar	  stimplana	  geta	  skaðað	  viðkomandi	  til	  frambúðar	  og	  haft	  afleiðingar	  fyrir	  
hann	  á	  heimili,	  í	  vinnu,	  skóla	  og	  öðrum	  félagslegum	  aðstæðum.	  Einstaklingar	  sem	  eru	  
stimplaðir	  eiga	  það	  til	  að	  einangra	  sig	  frá	  hefðbundnum	  samfélögum	  og	  skilgreina	  sig	  
sem	  útundan	  (Siegle,	  2008).	  Börn	  sem	  hafa	  orðið	  fyrir	  stimplunum	  eru	  gefin	  innri	  rödd	  
um	  hvernig	  aðrir	  horfa	  á	  þau	  og	  trúa	  að	  aðrir	  álíti	  þau	  andfélagslega	  og	  til	  vandræða	  og	  
þar	  af	  leiðandi	  setja	  sig	  í	  það	  hlutverk	  (Siegle,	  2008;	  Tierney,	  1996).	  Ein	  önnur	  afleiðing	  
stimplunar	  er	  að	  þeir	  sem	  eru	  útskúfaðir	  finna	  sig	  í	  félagsskap	  með	  öðrum	  sem	  eru	  
álitnir	  eins	  og	  þeir	  og	  á	  endanum	  verða	  stimplanirnar	  hluti	  af	  sjálfsmynd	  einstaklingsins	  
(Siegle,	  2008).	  	  	  

2.10.2  Félagsnámskenningin	  

Þeir	  sem	  aðhyllast	  félagsnámskenningar	  (e.	  social	  learning	  theory)	  trúa	  því	  að	  glæpir	  
séu	  afrakstur	  þess	  að	  læra	  venjur,	  gildi	  og	  hegðun	  sem	  tengd	  er	  glæpastarfsemi.	  
Félagsnámskenningin	  inniheldur	  aðgerðir	  á	  borð	  við	  að	  stela	  bíl	  og	  rúlla	  sér	  „jónu”,	  jafnt	  
sem	  sálfræðilega	  þætti	  afbrota,	  hvernig	  á	  að	  díla	  við	  þá	  sektarkennd	  og	  skömm	  sem	  
fylgja	  ólöglegu	  atlæti	  (Siegel,	  2010).	  	  

Ein	  af	  mest	  áberandi	  kenningum	  innan	  félagsnámskenninga	  er	  kenning	  Sutherlands	  	  
um	  mismunandi	  tengsl	  (e.	  differential	  association)	  þar	  sem	  hann	  segir	  afbrotahegðun	  
vera	  lært	  ferli	  og	  getur	  verið	  flokkað	  líkt	  og	  öllu	  önnur	  lærð	  hegðun,	  eins	  og	  að	  lesa,	  
skrifa	  eða	  teikna.	  Gagnvikni	  við	  aðra	  einstaklinga	  er	  hluti	  af	  afbrotahegðun.	  
Einstaklingar	  byrja	  ekki	  að	  brjóta	  lögin	  eingöngu	  með	  því	  að	  búa	  í	  glæpsamlegu	  
umhverfi	  eða	  vegna	  persónueinkenna,	  eins	  og	  lágrar	  greindarvísitölu	  eða	  
fjölskylduvanda.	  Fólk	  tekur	  þátt	  í	  lærðu	  atferli	  þegar	  þau	  hafa	  áhrif	  á	  hvert	  á	  annað.	  
Þetta	  er	  athöfn	  félagslegs	  fyrirbæris	  og	  afbrotaþekking	  fæst	  innan	  náins	  hóps,	  
fjölskyldu,	  félaga	  eða	  jafningja,	  sem	  hafa	  mestu	  áhrif	  á	  einstaklinginn	  og	  hegðun	  hans	  
og	  viðhorf.	  Samband	  við	  þessa	  einstaklinga	  lita	  og	  móta	  hvernig	  einstaklingar	  túlka	  
hversdagslega	  atburði.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  þegar	  börn	  alast	  upp	  við	  
vímuefnaneyslu	  á	  heimilinu	  eru	  þau	  líklegri	  til	  þess	  að	  álíta	  vímuefnanotkun	  vera	  
samfélagslega	  og	  sálfræðilega	  til	  góðs.	  Afbrotatækni	  er	  lærð	  hegðun	  sem	  felur	  í	  sér	  þá	  
athöfn	  að	  framkvæma	  glæpinn,	  sem	  í	  sumum	  tilfellum	  er	  flókið	  og	  í	  öðrum	  mjög	  
auðvelt.	  Þetta	  felur	  í	  sér	  að	  læra	  vissa	  stefnu	  í	  hvata,	  skynsemi	  og	  viðhorfi.	  Sum	  börn	  
eignast	  „mentor”	  eða	  læriföður	  sem	  kenna	  þeim	  tæknina.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  
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reykja	  kannabis	  og	  það	  að	  læra	  réttu	  leiðina	  við	  að	  reykja	  jónu	  er	  hegðun	  sem	  oftast	  er	  
lærð	  frá	  einhverjum	  sem	  þekkir	  betur	  til.	  	  Einnig	  þurfa	  þeir	  að	  læra	  hvernig	  á	  að	  verja,	  
réttlæta	  eða	  iðrast	  hegðunnar	  sinnar	  (Siegel,	  2010).	  	  

Fólk	  upplifir	  það	  sem	  Sutherland	  kallaði	  menningarlegir	  árekstra	  (e.	  culture	  conflict)	  
þegar	  það	  er	  berskjaldað	  fyrir	  öðruvísi	  og	  andsnúnum	  hugmyndum	  og	  skoðunum	  gegn	  
því	  hvað	  er	  rétt	  og	  rangt,	  siðferðislegt	  og	  ósiðferðislegt.	  Árekstrar	  í	  félagslegum	  
viðhorfum	  og	  menningarlegum	  venjum	  er	  undirstaða	  hugmynda	  um	  mismunandi	  tengsl	  
(Siegel,	  2010).	  

2.10.3  Tengslamyndunarkenning	  John	  Bowlby	  og	  Mary	  Ainsworth	  

Sigmund	  Freud	  taldi	  að	  tilfinningategsl	  við	  móður	  væri	  grunnur	  allra	  þeirra	  sambanda	  
sem	  barn	  ætti	  eftir	  að	  mynda	  á	  lífsleiðinni	  (Berk,	  2012).	  Það	  eru	  þessi	  ástúðlegu,	  sterku	  
tengsl	  sem	  við	  myndum	  með	  öðrum	  í	  umhverfi	  okkar	  og	  fær	  okkur	  til	  þess	  að	  upplifa	  
ánægju-‐	  og	  hamingjutilfinningu	  og	  finnst	  okkur	  gott	  að	  hafa	  þá	  einstaklinga	  í	  kringum	  
okkur	  á	  tímum	  sem	  eru	  erfiðir	  (Berk,	  2012).	  	  

Tengslakenningar	  (e.	  attachment	  theory)	  eru	  teknar	  frá	  hugtökum	  úr	  atferlisfræði,	  
upplýsingavinnslu,	  þroskasálfræði,	  stýrifræði	  og	  sálgreiningu	  og	  hefur	  sú	  hugmynd	  nú	  á	  
dögum	  sér	  langa	  þróun	  og	  er	  undir	  áhrifum	  frá	  fræðimanninum	  Freud	  sem	  og	  öðrum	  á	  
sviði	  sálgreininga	  (Bertherton,	  1992).	  Tengslakenninguna	  þróaði	  John	  Bowlby	  ásamt	  
Mary	  Ainsworth	  (Ainsworth	  og	  Bowlby,	  1991;	  Bertherton,	  1992).	  	  

John	  Bowlby	  (1907-‐1990)	  sagði	  manninn	  hafa	  sömu	  tilhneigingu	  og	  aðrir	  í	  dýraríkinu	  
þá	  innbyggðu	  þörf	  að	  hafa	  foreldrana	  nálæga	  til	  verndar	  frá	  hættum	  í	  umhverfinu	  og	  
stuðning	  meðan	  þau	  fikra	  sig	  áfram	  og	  læra	  á	  umhverfið	  (Berk,	  2012).	  Kenning	  Bowlby	  
um	  tengsl	  leggur	  til	  að	  við	  fæðumst	  líffræðilega	  forrituð	  til	  tengslamyndunar	  við	  aðra	  til	  
þess	  að	  komast	  lífs	  af.	  Einnig	  sagði	  hann	  tengslahegðun	  vera	  meðfædda	  og	  er	  drifin	  af	  
stað	  af	  áreiti	  sem	  talin	  er	  ógna	  tengslum,	  til	  að	  mynda	  óöryggi,	  aðskilnaður	  eða	  ótti.	  
Hann	  taldi	  að	  andleg	  heilsufarsvandamál	  og	  hegðunarvandi	  gæti	  átt	  rætur	  sínar	  í	  
berskuárunum.	  Hann	  lagði	  einnig	  fram	  í	  kenningu	  sinni	  að	  á	  fyrstu	  fimm	  árum	  barns	  sé	  
samband	  barns	  og	  móður	  mikilvæg	  í	  félagsmótun.	  Röskun	  á	  þessu	  sambandi	  gæti	  leitt	  
til	  tilfinningalegra	  erfiðleika,	  hærri	  tíðni	  afbrotaunglinga	  og	  andfélagslegrar	  hegðunar.	  
Einnig	  fann	  Bowlby	  og	  samstarfsmaður	  hans,	  Robertson,	  þrjú	  stig	  streitu;	  örvæntingu,	  
mótlæti	  og	  aðskilnað	  (McLeod,	  2007).	  	  

2.10.4  Taumhaldskenningar	  

Taumhaldskenningin	  (e.	  control	  theory;	  social	  control	  theory)	  eftir	  Travis	  Hirschi	  sem	  
kom	  fram	  í	  bók	  hans	  frá	  árinu	  1969	  Causes	  of	  Delinquency	  er	  leiðandi	  útfærsla	  
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kenningarinnar	  í	  samtímanum.	  Hirschi	  segir	  afbrotahegðun	  vera	  tengda	  veikleikum	  í	  
þeim	  þáttum	  sem	  eiga	  að	  halda	  fólkinu	  í	  samfélaginu	  saman.	  Hann	  segir	  alla	  
einstaklinga	  vera	  líklega	  til	  þess	  að	  brjóta	  af	  sér	  en	  flestir	  haldi	  sér	  réttu	  megin	  við	  lögin	  
vegna	  hræðslu	  við	  þær	  afleiðingar	  sem	  afbrot	  hafa	  á	  samband	  þeirra	  við	  vini	  ,	  
fjölskyldu,	  samstarfsfélaga	  og	  aðra	  í	  nærsamfélaginu.	  Án	  þessa	  taumhalds	  er	  
einstaklingi	  frjálst	  að	  brjóta	  reglur	  og	  lög.	  Innan	  allra	  þjóðfélagshópa	  þar	  sem	  
einstaklingar	  hafa	  veik	  tengsl	  við	  samfélagið	  er	  hætta	  á	  að	  þeir	  sýni	  afbrotahegðun.	  
Hirschi	  heldur	  því	  fram	  að	  það	  taumhald	  sem	  einstaklingur	  viðheldur	  í	  samfélaginu	  er	  
skipt	  í	  fjóra	  meginflokka;	  tengsl,	  skuldbinding,	  þátttaka	  og	  trú	  (Siegel,	  2008).	  	  

2.11  Rannsóknarspurningar	  
Vöntun	  er	  á	  frekari	  rannsóknum	  á	  öllum	  stigum	  málaflokksins,	  á	  vímuefnaneyslu	  ungs	  
fólks,	  á	  meðferðarúrræðum	  og	  forvarnarstarfi	  í	  skólum	  á	  Íslandi.	  Vöntun	  er	  einnig	  á	  
greiðara	  aðgengi	  að	  upplýsingum	  um	  málaflokkinn,	  úrræðin	  og	  mælanlegan	  árangur	  frá	  
þeim	  aðilum	  sem	  sinna	  meðferðarstarfi	  með	  unglingum	  á	  Íslandi.	  Tölulegar	  upplýsingar	  
um	  þá	  sem	  sækja	  þjónustuna,	  endurkomur	  og	  aðalvímuefni	  þeirra	  sem	  úrræðin	  sækja	  
sýna	  ekki	  vandann	  sem	  er	  að	  baki	  neyslu	  ungmenna	  og	  er	  vöntun	  þar	  á.	  Rannsóknir	  á	  
hvers	  vegna	  ungmenni	  ánetjast	  vímuefna	  til	  þess	  að	  geta	  gert	  inngrip	  og	  forvarnir	  á	  
sviðinu	  betri	  og	  bætt	  hag	  barnanna	  okkar	  í	  landinu	  til	  frambúðar.	  Einnig	  geta	  þess	  konar	  
rannsóknir	  hjálpað	  meðferðaraðilum	  að	  byggja	  upp	  starf	  sitt	  til	  þess	  að	  ná	  ennþá	  betri	  
árangri	  í	  starfi	  sínu	  og	  sjá	  hvar	  þörfin	  er	  mest	  gagnvart	  þessum	  hópi	  ungmenna.	  

	  

Rannsóknarspurningar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  svara	  eru:	  Hver	  er	  upplifun	  ungmenna	  af	  
eigin	  vímuefnavanda?;	  Hver	  er	  sýn	  ungmenna	  í	  vímuefnameðferð	  og	  meðferðaraðila	  á	  
meðferðarstarfið?;	  Hver	  er	  reynsla	  ungmenna	  af	  vímuefnaforvörnum	  á	  Íslandi?	  
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3   Aðferð	  

Hér	  verða	  gerð	  skil	  aðferðafræði,	  framkvæmd,	  greining	  og	  siðferðilegir	  þættir	  og	  
takmarkanir	  rannsóknarinnar.	  	  

3.1   Aðferðarfræði	  
Notast	  var	  við	  eigindlega	  aðferðarfræði	  (e.	  qualitative	  research)	  í	  rannsókninni.	  Gagna	  
var	  aflað	  með	  því	  að	  taka	  djúpviðtöl,	  annars	  vegar	  við	  ungmenni	  sem	  hafa	  reynslu	  af	  
vímuefnanotkun	  og	  hins	  vegar	  starfsfólk	  meðferðarúrræða	  vegna	  vímuefnavanda.	  Hin	  
eigindlega	  rannsóknaraðferð	  byggir	  á	  fyrirbærafræði	  (e.	  phenomenology)	  sem	  leggur	  
áherslu	  á	  að	  fá	  fram	  upplifun	  einstaklinga	  á	  þeirra	  eigin	  reynslu.	  Aðferðin	  hentar	  vel	  í	  
litlum	  úrtökum	  sem	  þessum	  til	  þess	  að	  fá	  fram	  djúpa	  sýn	  einstaklinga	  og	  skilning	  á	  
ákveðnum	  fyrirbærum	  og	  viðfangsefnum	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  Í	  þessari	  rannsókn	  
verður	  sjónum	  beint	  að	  reynslu	  ungmenna	  af	  vímuefnaneyslu,	  forvörnum	  og	  úrræðum	  
á	  Íslandi	  og	  reynslu	  meðferðaraðila.	  	  

Kostir	  þess	  að	  notast	  við	  eiginlega	  aðferðarfræði,	  hálfopin	  viðtöl,	  er	  að	  hægt	  er	  að	  fá	  
dýpri	  sýn	  á	  viðhorf	  og	  reynslu	  þeirra	  sem	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  og	  svör	  þátttakenda	  
eru	  einstaklingsbundin	  og	  bundin	  við	  þekkingu,	  reynslu	  og	  viðhorf	  þeirra	  sem	  taka	  þátt.	  
Af	  þessum	  ástæðum	  er	  erfitt	  að	  yfirfæra	  niðurstöður	  á	  stærra	  þýði	  eins	  og	  oft	  er	  hægt	  
að	  gera	  með	  tölfræðilegum	  upplýsingum	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  Þessi	  rannsókn	  er	  
einungis	  sýn	  og	  reynsla	  þeirra	  viðmælenda	  sem	  í	  henni	  eru.	  	  

3.2   Þátttakendur	  
Tekin	  voru	  viðtöl	  við	  átta	  einstaklinga	  sem	  áttu	  það	  sameiginlegt	  að	  hafa	  reynslu	  af	  því	  
fyrirbæri	  sem	  rannsóknin	  var	  að	  skoða	  (Lichtman,	  2013).	  Úrtak	  rannsóknarinnar	  var	  
tilgangsúrtak	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013)	  þar	  sem	  leitað	  var	  eftir	  þátttakendum	  sem	  búa	  
yfir	  sameiginlegri	  reynslu	  sem	  í	  þessari	  rannsókn	  er	  vímuefnaneysla,	  meðferðarstarf	  og	  
forvarnir.	  Viðmælendur	  fengust	  með	  því	  að	  rannsakandi	  auglýsti	  eftir	  þeim	  á	  
samskiptasíðunni	  Facebook.	  Viðtölin	  voru	  flest	  tekin	  á	  heimili	  rannsakanda	  að	  bón	  
viðmælenda	  en	  eitt	  á	  kaffihúsi	  og	  eitt	  viðtal	  var	  tekið	  í	  gegnum	  samskiptasíðuna	  
Facebook.	  	  
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Ungmennin	  sem	  rætt	  var	  við	  voru	  fimm,	  einn	  drengur	  og	  fjórar	  stúlkur	  á	  aldrinum	  
18	  –	  25	  ára.	  Viðmælendur	  sem	  unnu	  á	  meðferðarheimilum	  voru	  þrír	  fullorðnir	  
einstaklingar.	  Öllum	  nöfnum	  viðmælenda	  og	  staðháttum	  hefur	  verið	  breytt	  svo	  ekki	  sé	  
hægt	  að	  rekja	  upplýsingarnar	  aftur	  til	  þeirra.	  Til	  að	  fá	  skýrari	  mynd	  af	  þátttakendum	  
verða	  þeir	  kynntir	  nánar	  hér	  á	  eftir:	  

Arna	  er	  20	  ára	  stúlka	  sem	  ólst	  upp	  hjá	  móður	  sinni	  og	  stjúpföður,	  ásamt	  einu	  
systkini.	  Hún	  kemur	  frá	  brotnu	  heimili	  þar	  sem	  var	  mikil	  óregla	  og	  togstreita	  á	  heimilinu	  
vegna	  vímuefnaneyslu	  foreldranna.	  Sem	  barn	  var	  hún	  mikið	  í	  íþróttum	  og	  las	  mikið.	  
Hún	  stundar	  nám	  á	  framhaldsskólastigi	  í	  dag,	  ásamt	  því	  að	  vinna	  hlutastarf	  á	  
veitingastað.	  Hún	  býr	  í	  leiguhúsnæði	  ásamt	  meðleigjanda	  og	  gæludýri	  og	  er	  í	  
endurhæfingu	  vegna	  slyss	  sem	  hún	  lenti	  í.	  Arna	  stefnir	  að	  því	  að	  mennta	  sig	  enn	  frekar	  
og	  horfir	  hún	  til	  lögfræði	  til	  þess	  að	  geta	  hjálpað	  öðrum.	  Arna	  sótti	  meðferð	  hjá	  Vogi	  15	  
ára	  gömul	  og	  seinna	  meir	  notaðist	  hún	  við	  sálfræðimeðferð	  til	  þess	  að	  ná	  bata.	  	  

Margrét	  er	  22	  ára	  gömul	  stúlka	  sem	  ólst	  upp	  á	  fyrirmyndarheimili	  með	  foreldrum	  
sínum	  og	  tveim	  systkinum.	  Heimili	  þar	  sem	  allt	  var	  til	  alls	  og	  engan	  vanhagaði	  um	  neitt.	  
Hún	  er	  í	  endurhæfingu	  og	  býr	  ásamt	  unnusta	  og	  syni	  sínum	  í	  leiguhúsnæði.	  Margrét	  
sótti	  MST	  úrræðið,	  var	  vistuð	  á	  bæði	  almennri	  deild	  og	  neyðarvistun	  á	  Stuðlum,	  hún	  fór	  
í	  fósturráðstöfun	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  auk	  þess	  sem	  hún	  fór	  á	  Vog	  og	  Vík.	  Seinna	  
meir	  notaðist	  hún	  við	  sálfræðimeðferð	  til	  að	  ná	  bata.	  

Skúli	  er	  18	  ára	  drengur	  sem	  ólst	  upp	  að	  mestu	  hjá	  einstæðri	  móður	  ásamt	  bróður	  
sem	  glímir	  við	  veikindi.	  Hann	  segir	  þau	  ekki	  hafa	  vanhagað	  um	  neitt	  í	  æsku	  þrátt	  fyrir	  að	  
litlir	  peningar	  væru	  á	  heimilinu.	  Hann	  er	  ekki	  í	  vinnu	  vegna	  líkamlegra	  ástæðna	  og	  býr	  
enn	  hjá	  móður	  sinni.	  Skúli	  stefnir	  á	  að	  læra	  eitthvað	  sem	  tengist	  því	  að	  hjálpa	  fólki.	  Skúli	  
sótti	  MST	  úrræðið,	  var	  vistaður	  á	  almennri	  deild	  og	  neyðarvistun	  á	  Stuðlum	  ásamt	  því	  
að	  fara	  á	  Vog	  og	  Staðarfell.	  	  

Lára	  er	  25	  ára	  stúlka	  sem	  ólst	  upp	  hjá	  einstæðri	  móður	  sinni	  ásamt	  bróður	  sínum	  og	  
var	  mikil	  óregla	  á	  heimilinu.	  Móðirin	  var	  mikið	  að	  heiman	  vegna	  vinnu	  og	  óreglu.	  Lára	  er	  
í	  námi	  í	  dag	  ásamt	  því	  að	  halda	  úti	  heimili.	  Lára	  sótti	  úrræði	  á	  vegum	  Götusmiðjunnar	  
sem	  nú	  hefur	  verið	  lokað,	  SÁÁ	  og	  einnig	  erlendis.	  	  

Tanja	  er	  20	  ára	  stúlka	  sem	  ólst	  upp	  hjá	  móður	  sinni	  og	  stjúpföður,	  ásamt	  tveim	  
systkinum.	  Tanja	  bjó	  við	  mikið	  ofbeldi	  á	  heimilinu	  og	  flutti	  ung	  til	  annars	  
fjölskyldumeðlims.	  Tanja	  er	  í	  dag	  í	  námi	  á	  framhaldsskólastigi	  og	  stefnir	  að	  því	  að	  
mennta	  sig	  enn	  frekar,	  þá	  til	  þess	  að	  hjálpa	  öðrum	  einstaklingum	  sem	  eru	  hjálparvana.	  
Tanja	  sótti	  meðferð	  hjá	  SÁÁ.	  	  
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Steinn	  er	  fulltrúi	  meðferðarúrræða	  frá	  Barnaverndarstofu.	  

Jóna	  er	  fulltrúi	  meðferðarúrræða	  SÁÁ.	  

Ragna	  er	  fulltrúi	  meðferðarúrræða	  frá	  SÁÁ.	  

3.3   Framkvæmd	  
Byrjað	  var	  á	  því	  að	  tilkynna	  vinnslu	  rannsóknarinnar	  til	  Persónuverndar.	  Þegar	  vinna	  
rannsóknarinnar	  hófst	  lagði	  rannsakandi	  upp	  með	  að	  skoða	  reynsluheim	  og	  sýn	  
ungmenna	  af	  vímuefnaneyslu,	  upphaf	  og	  þróun	  hennar	  og	  meðferðarúrræði	  á	  
unglingsárunum.	  Ákveðið	  var	  að	  ræða	  við	  ungmenni	  sem	  höfðu	  lokið	  meðferð	  og	  voru	  í	  
bata	  og	  án	  vímuefna.	  Við	  lokavinnslu	  rannsóknaráætlunar	  ákvað	  rannsakandi	  að	  kanna	  
einnig	  hvaða	  forvarnafræðslu	  ungmennin	  hefðu	  fengið	  og	  hvað	  einstaklingunum	  fyndist	  
að	  hefði	  mátt	  betur	  fara	  í	  forvarnarstarfinu.	  Til	  þess	  að	  dýpka	  rannsóknina	  var	  jafnframt	  
ákveðið	  að	  ræða	  við	  starfsmenn	  meðferðarúrræðanna	  sem	  ungmennin	  voru	  í	  og	  fá	  
upplýsingar	  um	  stefnu	  úrræðanna	  og	  framtíðarsýn.	  Með	  því	  móti	  fékkst	  víðari	  sýn	  á	  
meðferðarstarfið.	  

Rannsakandi	  bjó	  til	  hálfopinn	  spurningaramma	  til	  þess	  að	  hafa	  til	  hliðsjónar	  í	  
viðtölunum	  við	  ungmennin	  annars	  vegar	  og	  fulltrúa	  meðferðarúrræðanna	  hins	  vegar.	  Í	  
spurningarammanum	  var	  lagt	  upp	  með	  fyrirframákveðna	  efnisflokka	  til	  að	  fá	  fram	  
upplýsingar	  um	  þætti	  sem	  leitað	  var	  eftir	  í	  rannsókninni.	  	  

Tekin	  voru	  hálfopin	  viðtöl	  við	  átta	  einstaklinga.	  Í	  fyrsta	  lagi	  var	  rætt	  við	  fimm	  
einstaklinga	  sem	  hafa	  reynslu	  af	  vímuefnanotkun	  og	  meðferðarkerfinu,	  einn	  dreng	  og	  
fjórar	  stúlkur	  á	  aldrinum	  18	  –	  25	  ára.	  Reynt	  var	  að	  skyggnast	  inn	  í	  reynslu	  þeirra	  af	  
vímuefnaneyslu,	  meðferðarúrræðum	  og	  forvarnarfræðslu.	  Lögð	  var	  áhersla	  á	  að	  fá	  sýn	  
á	  félagsleg	  stöðu	  þeirra,	  uppeldisaðstæður	  og	  reynslu	  af	  skóla.	  Einnig	  voru	  þau	  spurð	  
um	  meðferðarúrræðin	  og	  hvaða	  vímefnaforvarnir	  þau	  hefðu	  fengið	  í	  æsku.	  Jafnframt	  
var	  leitast	  við	  að	  fá	  fram	  þeirra	  rödd	  um	  það	  sem	  þau	  töldu	  hafa	  tekist	  vel	  til	  með	  og	  
það	  sem	  mætti	  betur	  fara	  í	  forvarna-‐	  og	  meðferðarstarfi	  með	  ungu	  fólki.	  Í	  öðru	  lagi	  var	  
rætt	  við	  þrjá	  einstaklinga	  sem	  voru	  starfsmenn	  á	  meðferðarheimilum.	  Viðtölin	  voru	  frá	  
25	  upp	  í	  80	  mínútur	  að	  lengd	  og	  voru	  þau	  tekin	  á	  tímabilinu	  24.	  janúar	  til	  15.	  febrúar	  
2018.	  	  

Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  síma	  rannsakanda	  og	  voru	  öll	  tilskilin	  leyfi	  fengin	  hjá	  
viðmælendum	  fyrir	  upptökunni	  og	  þeim	  gerð	  grein	  fyrir	  nafnleynd	  sem	  og	  að	  ekki	  verði	  
hægt	  að	  rekja	  til	  þeirra	  það	  sem	  fram	  kemur	  í	  rannsókninni.	  	  
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3.4   Greining	  
Viðtölin	  voru	  tekin	  upp	  á	  síma	  rannsakanda	  og	  síðan	  orðrétt	  afrituð.	  Nöfnum,	  
staðháttum	  og	  öðru	  sem	  gæti	  gefið	  vísbendingar	  um	  hverjir	  viðmælendurnir	  eru	  hefur	  
verið	  breytt	  til	  þess	  að	  gæta	  trúnaðar	  við	  viðmælendur.	  	  

Við	  greiningu	  gagnanna	  var	  notuð	  þemagreining	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  Til	  þess	  að	  
öðlast	  þekkingu	  á	  gögnunum	  voru	  viðtölin	  marglesin	  með	  það	  fyrir	  augum	  að	  finna	  
sameiginlegan	  rauðan	  þráð	  í	  þeim.	  Viðtölin	  voru	  því	  næst	  kóðuð,	  kóðin	  síðan	  flokkuð	  
saman	  og	  þemu	  mynduð.	  Þemun	  voru	  því	  næst	  flokkuð	  innan	  efnisflokkanna	  sem	  lagt	  
var	  upp	  með	  í	  byrjun	  rannsóknarinnar.	  	  

3.5   Siðferðilegir	  þættir	  og	  takmarkanir	  
Ekki	  kom	  til	  siðferðilegra	  álitamála	  við	  gagnaöflun	  rannsóknarinnar.	  Allir	  viðmælendur	  
höfðu	  náð	  sjálfræðisaldri	  og	  var	  þeim	  tilkynnt	  um	  réttindi	  sín	  og	  gáfu	  þau	  öll	  upplýst	  
samþykki	  til	  þátttöku.	  Rannsakandi	  lagði	  upp	  með	  að	  viðtölin	  færu	  fram	  á	  stað	  sem	  
viðmælandi	  valdi	  til	  þess	  að	  hafa	  andrúmsloftið	  sem	  minnst	  þrúgandi	  á	  meðan	  á	  
viðtalinu	  stóð.	  	  

Þar	  sem	  einungis	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  sjö	  einstaklinga	  er	  ekki	  hægt	  að	  yfirfæra	  
niðurstöður	  rannsóknarinnar	  á	  stærri	  hóp.	  Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  eru	  
einungis	  sýn	  og	  reynsla	  þeirra	  sem	  rætt	  var	  við	  og	  geta	  þær	  gefið	  vísbendingar	  um	  það	  
hvernig	  má	  gera	  betur	  og	  hvar	  má	  bæta	  í	  kerfinu.	  	  
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4   Niðurstöður	  

4.1   Greining	  á	  viðtölum	  við	  ungmenni	  
Í	  viðtölunum	  við	  ungmenni	  um	  neyslusögu	  þeirra	  og	  meðferðarúrræðin	  komu	  fram	  
þemu	  sem	  flokkuð	  voru	  innan	  fjögurra	  efnisflokka:	  Æskan,	  Vímuefnaneyslan,	  
Meðferðarúrræði	  og	  Forvarnir	  (sjá	  töflu	  1).	  Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  þemu	  innan	  
hvers	  efnisflokks.	  

Tafla	  1.	  Efnisflokkar	  og	  þemu	  sem	  komu	  fram	  við	  þemagreiningu	  gagnanna	  um	  
ungmenni.	  

Æskan	   Vímuefnaneyslan	   Meðferðarúrræði	   Forvarnir	  

Erfið	  tímabil	  
heima	  

Allir	  með	  
geðgreiningar	  

Áskoranir	  í	  
skólagöngunni	  

Neyslan	  byrjaði	  á	  
barnsaldri	  

Neyslan	  harðnaði	  á	  
unglingsárunum	  

Aðbúnaður	  og	  vilji	  til	  
meðferðar	  	  

Góð	  samskipti	  í	  
meðferðarstarfinu	  
mikilvæg	  

Það	  sem	  gera	  má	  
betur	  

Forvarnir	  byrja	  
of	  seint	  

Upplýst	  fræðsla	  
(börn;	  foreldrar;	  
samfélagið)	  

4.1.1   Æskan	  

Þegar	  rætt	  var	  við	  viðmælendur	  um	  æsku	  þeirra	  komu	  fram	  þrjú	  meginþemu;	  Erfið	  
tímabil	  heima;	  Allir	  með	  geðgreiningar	  og	  Áskoranir	  í	  skólagöngunni.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  
vísað	  í	  svör	  ungmennanna	  til	  að	  styðja	  við	  þemun.	  

4.1.1.1   Erfið	  tímabil	  heima	  

Ungmennin	  ólust	  upp	  við	  mismunandi	  aðstæður	  á	  heimilum	  sínum	  en	  af	  svörum	  þeirra	  
má	  sjá	  að	  öll	  höfðu	  þau	  glímt	  við	  erfið	  tímabil	  á	  heimili	  sínu	  í	  æskunni.	  Oft	  mátti	  rekja	  
þessa	  erfiðleika	  til	  áfengisdrykkju	  foreldris	  eða	  foreldra,	  til	  vanda	  á	  heimili	  sem	  gat	  verið	  
vegna	  systkinis	  sem	  átti	  við	  erfiðleika	  að	  stríða	  eða	  vegna	  samskiptavanda.	  

Arna	  bjó	  heima	  hjá	  móður	  sinni	  og	  stjúpföður	  þegar	  hún	  var	  barn.	  Henni	  þótti	  
uppeldi	  sitt	  „ekkert	  eitthvað	  geggjað”	  
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Hjá	  mömmu,	  það	  var	  soldið	  mikið	  alkóhólískt,	  það	  var	  mikið	  fyllirí,	  alltaf	  á	  
hverju	  kvöldi	  eiginlega	  og	  allir	  frekar	  leiðinlegir,	  í	  fullri	  hreinskilni.	  Svona	  
mest	  megnis	  skilurðu,	  það	  voru	  alveg	  góðir	  tímar	  líka	  en	  það	  er	  ekki	  jafn	  
minnistætt	  og	  hvað	  allir	  voru	  leiðinlegir.	  

Þó	  segir	  hún	  að	  aðstæður	  heima	  hjá	  föður	  sínum	  hafa	  verið	  betri;	  „	  ...	  pabbahelgar	  
voru	  frábærar,	  	  ...	  þá	  vorum	  við	  alltaf	  að	  panta	  pizzu	  og	  chilla	  saman	  og	  eitthvað,	  gera	  
eitthvað	  skemmtilegt”.	  	  Hún	  segir	  líka	  um	  heimilisaðstæður	  sínar	  að	  hún	  „	  ...	  hafi	  frekar	  
bara	  lært	  að	  vera	  bara	  hlýðin	  af	  því	  að	  annars	  varð	  bara	  allt	  brjálað	  	  ...”,	  þar	  sem	  
uppeldið	  á	  heimilinu	  hafi	  verið:	  	  

	  ...	  svona	  upp	  og	  niður	  ...	  [eins	  og]	  á	  svona	  heimilum	  ...	  þau	  voru	  kannski	  
ekkert	  ströng,	  þau	  voru	  bara	  leiðinleg	  oft,	  bara	  svona	  eins	  og	  þú	  veist,	  [sem]	  
einkennir	  ...	  alkóhólisma	  að	  vera	  bara	  leiðinleg,	  annað	  hvort	  þegar	  þau	  eru	  
full	  eða	  þegar	  þau	  eru	  edrú	  þá	  eru	  þau	  náttúrulega	  í	  fíkn	  og	  þá	  eru	  þau	  
leiðinleg.	  

Hún	  telur	  einnig	  að	  margt	  hafi	  mátt	  fara	  betur,	  „alveg	  fullt	  	  í	  uppeldinu,	  þú	  veist	  ...	  
ég	  held	  að	  ég	  hefði	  verið	  miklu	  öðruvísi	  hefði	  uppeldisaðstæður	  ekki	  verið	  svona.	  Hefði	  
ekki	  verið	  þrýst	  svona	  mikið	  á	  að	  ég	  væri	  svona	  og	  svona”.	  

Margrét	  hafði	  aðra	  sögu	  að	  segja.	  Hún	  sagði	  sig	  eiga	  „fullkomna	  foreldra,	  flott	  
heimili,	  þú	  veist	  aldrei	  þurft	  að	  lifa	  við	  neitt	  óvenjulegt	  þá	  sko	  	  ...”	  framan	  af.	  
Viðsnúningur	  varð	  hins	  vegar	  á	  heimili	  hennar	  við	  10	  ára	  aldurinn;	  

	  ...	  þá	  fer	  eldri	  bróðir	  minn	  í	  neyslu	  og	  hann	  var	  sjálfur	  bara,	  átti	  ógeðslega	  
erfitt,	  þú	  veist.	  Og	  ég	  náttúrulega	  áttaði	  mig	  ekkert	  á	  því	  svona	  ung	  ...	  hann	  
fór	  í	  mikla	  fíkniefnaneyslu	  og	  var	  með	  mikla	  tölvufíkn	  og	  er	  ennþá	  ...	  þannig	  
að	  þetta	  bitnaði	  alveg	  bara	  svo	  mikið	  á	  mér,	  hans	  reiðivandamál,	  af	  því	  að	  
foreldrar	  mínir	  vissu	  ekki	  að	  hann	  var	  í	  neyslu.	  ...	  hann	  var	  rosa	  reið	  
manneskja,	  ef	  maður	  á	  að	  orða	  það	  svoleiðis.	  Þannig	  að	  ef	  hann	  tapaði	  í	  
tölvuleik	  eða	  eitthvað	  þá	  bitnaði	  það	  allt	  á	  mér,	  það	  var	  kallað	  mig	  öllum	  
illum	  nöfnum	  og	  ég	  þekkti	  ekkert	  bróður	  minn,	  ...	  þú	  veist,	  ég	  var	  bara	  orðin	  
stressuð	  að	  koma	  heim	  úr	  skólanum	  og	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  hans	  þú	  veist.	  
Hann	  lamdi	  mig	  ekkert,	  það	  kom	  alveg	  fyrir	  einu	  sinni	  og	  einu	  sinni	  en	  mjög	  
sjaldan	  samt.	  Þetta	  var	  frekar	  ...	  að	  hann	  var	  öskrandi	  á	  mig	  öllum	  illum	  
nöfnum	  og	  ég	  var	  alltaf	  fyrir	  og	  allt	  svoleiðis.	  
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Einnig	  bætir	  hún	  við	  að	  hún	  hafi	  ekkert	  útá	  foreldra	  sína	  að	  setja;	  „mamma	  hætti	  að	  
reykja	  þegar	  ég	  fæddist	  sko,	  þannig	  ég	  þekkti	  það	  ekkert.	  Pabbi	  hefur	  sko	  aldrei	  neitt	  
svona	  ...	  þau	  drukku	  ekki	  neitt.	  Aldrei.	  Held	  ég	  hafi	  bara	  aldrei	  séð	  þau	  full	  sko.	  Þannig	  
[að]	  það	  var	  alveg	  regla	  sko”.	  

Þó	  segir	  hún	  að	  það	  hafi	  vantað	  staðfastar	  reglur	  og	  mörk	  á	  heimilið	  þegar	  hún	  var	  
að	  alast	  upp:	  

Pabbi	  er	  bara	  svoleiðis	  að	  hann	  segir	  ekki	  nei	  þannig	  að	  ég	  mátti	  allt	  og	  þess	  
vegna	  var	  ég	  örugglega	  með	  mikinn	  yfirgang	  og	  frekju,	  þú	  veist,	  ég	  var	  að	  
strjúka	  og	  ég	  bara	  fór	  þangað	  sem	  að	  ég	  vildi.	  ...	  mamma	  setti	  skýrar	  reglur	  
en	  pabbi	  fylgdi	  þeim	  ekki.	  Þannig	  að	  það	  vantaði	  kannski	  pínu	  svona	  reglu.	  

Skúli	  sagði	  heimilisaðstæður	  sínar	  í	  æsku	  hafa	  verið	  „svona	  frekar	  venjulegar”.	  Hann	  
ólst	  upp	  hjá	  einstæðri	  móður	  sinni	  og	  var	  faðir	  hans	  „aldrei	  til	  staðar”.	  Á	  tímabili	  bjó	  
kærasti	  móður	  hans	  með	  þeim	  og	  eina	  vandamálið	  sem	  var	  á	  heimilinu	  var	  að	  þau	  áttu	  
„	  ...ekkert	  það	  mikinn	  pening”.	  Einnig	  sagði	  hann	  að	  móðir	  hans	  „var	  mikið	  í	  skólanum	  
þegar	  ég	  var	  yngri	  og	  þú	  veist	  mjög	  svona	  bissí	  og	  stjúppabbi	  minn	  var	  veikur	  á	  geði	  en	  
ekkert	  þannig	  að	  það	  truflaði	  mig	  neitt	  í	  daglegu	  lífi	  sko”.	  	  Skúli	  nefndi	  einnig:	  

...	  mamma	  á	  mig	  og	  litla	  bróður	  minn	  sem	  er	  fæddur	  2004	  og	  ég	  er	  búin	  að	  
búa	  með	  honum	  líka	  frá	  því	  að	  hann	  fæddist	  og	  hann	  er	  einhverfur	  og	  var	  
mjög	  erfiður	  um	  tíma	  	  ...	  Kannski	  soldið	  mikið	  af	  rifrildum.	  ...	  hefur	  alltaf	  
verið	  pínu	  kannski	  meira	  en	  meðaláreiti,	  kannski	  útaf	  bæði	  mér	  og	  honum	  á	  
heimilinu.	  En	  annars	  svona,	  fyrir	  utan	  það	  svona	  frekar	  venjulegt	  ...	  Mamma	  
er	  frábær	  og	  það	  er	  ekkert	  sem	  ég	  get	  kvartað	  yfir.	  Ekkert	  nema	  bara	  að	  það	  
var	  soldið	  krefjandi	  að	  vita	  að	  við	  áttum	  aldrei	  bót	  fyrir	  boruna	  á	  okkur	  
almennilega,	  en	  það	  hrjáði	  mig	  samt	  ekkert.	  

Lára	  ólst	  upp	  með	  báðum	  foreldrum	  sínum	  fram	  að	  6	  ára	  aldri	  og	  bjó	  hún	  erlendis	  
fram	  að	  8	  ára	  aldri.	  Lára	  lýsir	  því	  að	  ástandið	  á	  heimilinu	  í	  uppvextinum	  hafi	  ekki	  verið	  
eins	  og	  best	  var	  á	  kosið;	  

Pabbi	  minn	  er	  alkóhólisti	  og	  vann	  a	  sjó.	  Hann	  og	  mamma	  skildu	  vegna	  þess	  
að	  hann	  drakk.	  En	  eftir	  að	  þau	  skildu	  þá	  byrjaði	  mamma	  með	  nýjum	  manni	  
og	  byrjaði	  að	  djamma	  mikið.	  Fluttum	  svo	  til	  Íslands	  þegar	  ég	  var	  8	  ára	  og	  
mamma	  byrjaði	  að	  djamma	  mjög	  mikið.	  Mamma	  var	  einstæð	  móðir	  og	  hún	  
vann	  mjög	  mikið	  og	  okkur	  vantaði	  aldrei	  neitt.	  En	  þegar	  ég	  var	  9-‐12	  ára	  var	  
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drykkjan	  og	  neyslan	  hjá	  mömmu	  minni	  komin	  útí	  öfgar.	  Hún	  vann	  alla	  virka	  
daga	  en	  drakk	  föstudag	  til	  sunnudags.	  Stundum	  fór	  hún	  út	  á	  föstudegi	  og	  
kom	  ekki	  heim	  fyrr	  en	  á	  sunnudagsmorgun.	  Ég	  og	  litli	  bróðir	  minn	  þrifum	  
eftir	  partý	  og	  svona,	  fengum	  1000kr	  fyrir	  það	  á	  manninn	  til	  að	  fara	  í	  bíó	  og	  
út	  að	  borða	  á	  Subway	  

Tanja	  er	  skilnaðarbarn	  og	  ólst	  upp	  að	  mestu	  hjá	  móður	  sinni	  og	  stjúpföður	  og	  segir	  
að	  uppeldið	  hafi	  verið	  mjög	  raskað.	  Um	  stjúpföðurinn	  sagði	  hún:	  „	  ...	  hann	  einhvern	  
veginn	  samþykkti	  mig	  aldrei	  	  ...	  Æskan	  mín	  er	  soldið	  mótuð	  út	  frá	  því.	  Ég	  hérna	  sem	  sagt	  
varð	  fyrir	  miklu	  andlegu	  ofbeldi	  af	  hans	  hálfu	  ...	  allt	  sem	  var	  tekið	  uppá	  því	  að	  gera	  ...	  
var	  alltaf	  svona	  rosalega	  strangt”.	  Móðir	  hennar	  og	  stjúpfaðir	  gegndu	  bæði	  
virðingarverðum	  störfum	  en	  hún	  segir	  heimilislífið	  hafa	  einkennst	  af	  ofbeldi	  og	  
vanrækslu	  og	  að	  móðir	  hennar	  hafi	  verið	  „ótrúlega	  blind	  á	  hann	  og	  hann	  náði	  að	  snúa	  
henni	  rosalega	  mikið.	  Ég	  var	  bara	  geðveik,	  það	  átti	  bara	  að	  leggja	  mig	  inn	  á	  geðdeild”.	  
Það	  endaði	  á	  því	  að	  hún	  flutti	  til	  ömmu	  sinnar	  11	  ára.	  Út	  á	  við	  hafði	  þó	  heimilislífið	  litið	  
út	  sem	  fyrirmyndarheimili	  og	  átti	  hún	  tvö	  yngri	  systkini	  sem	  bjuggu	  einnig	  á	  heimilinu.	  	  

Þetta	  var	  rosalega	  svona,	  ef	  að	  annað	  fólk	  hefði	  komið,	  þá	  var	  þetta	  bara	  
rosalega	  svona	  VÁ	  þetta	  er	  ótrúlega	  flott	  fjölskylda.	  Það	  er	  allt	  bara	  eins	  og	  
það	  á	  að	  vera.	  Það	  er	  ekkert	  eins	  og	  þú	  veist,	  að	  það	  væri	  eitthvað	  í	  gangi.	  
Það	  var	  allt	  tipp	  topp	  inná	  heimilinu	  ...	  þú	  veist,	  það	  voru	  allir	  með	  einhvers	  
konar	  pokerface	  og	  vorum	  bara	  að	  þykjast	  vera	  einhverjir	  aðrir	  ...	  rosalega	  
mikið	  að	  fegra	  [ástandið]	  	  ...	  og	  ég	  náttúrulega	  bara	  fylgdi	  því.	  	  

4.1.1.2   Allir	  með	  geðgreiningar	  

Öll	  ungmennin	  sem	  rætt	  var	  við	  höfðu	  fengið	  greiningar	  í	  barnæsku	  og/eða	  á	  
fullorðinsárunum,	  þá	  var	  algengasta	  greiningin	  athyglisbrestur	  og/eða	  ofvirkni.	  Einnig	  
voru	  annarskonar	  lyndisraskanir	  á	  borð	  við	  kvíða,	  þunglyndi	  og	  áfallastreituröskun	  á	  
meðal	  greininga	  sem	  ungmennin	  höfðu	  fengið.	  	  

Arna	  greindist	  með	  athyglisbrest	  og	  ofvirkni	  þegar	  hún	  var	  18	  ára.	  Einnig	  greindist	  
hún	  með	  áfallastreituröskun	  „alveg	  tvisvar	  eða	  þrisvar	  ...	  einhvern	  tímann	  sem	  krakki	  
...”	  en	  hún	  segist	  ekki	  skora	  mjög	  hátt	  lengur	  á	  áfallastreitumælingu	  þó	  að	  einhver	  
vottur	  sé	  af	  henni	  ennþá.	  	  	  

Margrét	  var	  greind	  með	  athyglisbrest	  þegar	  hún	  var	  í	  10.	  bekk	  í	  grunnskóla.	  Þrátt	  
fyrir	  það	  segir	  hún	  að	  henni	  hafi	  gengið	  vel	  í	  skóla	  en	  verið	  „samt	  með	  athyglina	  
einhvers	  staðar	  allt	  annars	  staðar	  og	  þegar	  ég	  byrjaði	  í	  8.	  bekk	  þá	  fór	  þetta	  að	  vera	  
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soldið	  erfitt	  fyrir	  mig	  ...	  en	  ég	  var	  náttúrulega	  byrjuð	  í	  neyslu	  þá,	  þannig	  ég	  greindist	  
með	  þunglyndi	  og	  ofsakvíða	  og	  kvíða	  og	  allan	  pakkann”.	  

Skúli	  greindist	  með	  ofvirkni	  og	  athyglisbrest,	  ADHD,	  sem	  og	  kvíða.	  Einnig	  segir	  hann	  
um	  greiningarnar;	  	  

	  ...	  ég	  pældi	  ekkert	  í	  honum	  [kvíðanum]	  og	  það	  var	  aðallega	  bara	  það	  að	  ég	  
væri	  ofvirkur	  og	  með	  athyglisbrest	  	  ...	  	  það	  [ADHD-‐ið]	  hefur	  alveg	  mik[lar]	  
svona	  tilfinningalegar	  sveiflur	  [í	  för	  með	  sér]	  ...	  mér	  finnst	  það	  vera	  mjög	  
svona	  óræddur	  þáttur	  af	  ofvirkni	  og	  athyglisbresti	  -‐	  tilfinningalegu	  
sveiflurnar	  sem	  þú	  átt	  það	  til	  að	  fá,	  frekar	  en	  að	  bara	  að	  þú	  getir	  ekki	  
einbeitt	  þér	  í	  tímum	  og	  eitthvað.	  Ég	  held	  að	  það	  sé	  svona	  erfiðasti	  parturinn	  
...	  Annars	  bara	  kvíði	  [og]	  svo	  var	  ég	  einhvern	  tímann	  greindur	  með	  
þunglyndi	  ...	  þegar	  ég	  var	  13	  ára.	  En	  það	  er	  ...	  ekkert	  krónísk	  greining.	  Bara	  
þessi	  staður	  og	  stund.	  	  

Lára	  fékk	  ýmsar	  greiningar	  þegar	  hún	  var	  ung	  en	  við	  16	  ára	  aldur	  greindist	  hún	  með	  
geðhverfasýki	  [bipolar	  2].	  Einnig	  er	  hún	  greind	  með	  þunglyndi	  og	  kvíða.	  

Tanja	  var	  greind	  með	  áfallastreituröskun	  og	  ofsakvíða	  þegar	  hún	  var	  ung	  stúlka.	  
Seinna	  meir	  fékk	  hún	  einnig	  greiningu	  á	  þunglyndi	  og	  síðar	  á	  lotugræðgi.	  Að	  hennar	  
sögn	  komu	  margar	  af	  þessum	  greiningum	  í	  kjölfar	  þess	  ofbeldisfulla	  uppeldis	  sem	  hún	  
mátti	  búa	  við.	  	  

4.1.1.3   Áskoranir	  í	  skólagöngunni	  

Öll	  ungmennin	  höfðu	  upplifað	  erfiðleika	  í	  skólagöngunni	  sem	  var	  af	  margvíslegum	  toga.	  
Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  flest	  töluðu	  um	  vanlíðan	  vegna	  heimilisaðstæðna,	  tvær	  
stúlknanna	  höfðu	  lent	  í	  einelti	  í	  skóla,	  námserfiðleikar	  eða	  athyglisbrestur	  voru	  til	  staðar	  
hjá	  nokkrum	  og	  þá	  ræddu	  þau	  að	  neyslan	  hefði	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  námið.	  

Arna	  segir	  skólagöngu	  sína	  hafa	  gengið	  vel	  framan	  af,	  þar	  til	  á	  unglingsárunum,	  „	  ...	  í	  
svona	  6.	  bekk	  þegar	  unglingsárin	  kikkuðu	  inn,	  þá	  svona	  fór	  aðeins	  að	  draga	  úr	  henni	  þar	  
sem	  að	  ég	  varð	  fyrir	  svotlu	  	  ...	  í	  8.	  bekk	  mætti	  ég	  voðalega	  lítið	  og	  í	  9.	  bekk	  líka	  en	  svo	  
kláraði	  ég	  með	  stæl...”.	  Henni	  þótti	  skólinn	  hafa	  mátt	  koma	  betur	  til	  móts	  við	  hana	  
vegna	  heimilislífsins	  sem	  hún	  bjó	  við.	  Henni	  finnst	  að	  ef	  börn	  búa	  „á	  alkóhólískum	  
heimilum	  [þá	  að]	  skólinn	  þurfi	  að	  hafa	  meira	  inngrip,	  þú	  veist,	  að	  bara	  tilkynna	  það	  
beint	  til	  barnaverndar”.	  Einnig	  nefnir	  hún	  að	  henni	  hafi	  þótt	  skólinn	  í	  heimabæ	  sínum	  
„gefa	  [foreldrum]	  séns	  og	  ...	  átt[i]	  [sig	  ekki]	  á	  þegar	  krakkinn	  er	  að	  vera	  meðvirkur	  ...	  
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bara	  líti	  framhjá	  því	  ...	  rosalega	  misjafnt	  þó	  en	  ...	  sérstaklega	  í	  litlum	  bæjarfélögum	  ...	  
rosalega	  slæm	  meðvirkni	  þarna	  af	  bæði	  yfirvöldum,	  skólanum	  og	  bara	  öllum”.	  	  

Á	  hinn	  bóginn	  fannst	  henni	  skólinn	  alveg	  koma	  til	  móts	  við	  þarfir	  hennar	  vegna	  
námsörðugleikanna	  sem	  hún	  glímdi	  við.	  Þá	  þótti	  henni	  skólinn	  sem	  hún	  fór	  í	  þegar	  hún	  
flutti	  til	  föður	  síns	  standa	  sig	  mjög	  vel	  í	  þeim	  málum.	  	  

Margrét	  segir	  vandamál	  sín	  í	  skólanum	  hafa	  náð	  hámarki	  í	  10.	  bekk,	  svo	  mikið	  var	  
vanlíðanin	  að	  hún	  kláraði	  ekki	  10.	  bekk	  í	  grunnskólanum	  sínum	  heldur	  fékk	  hún	  
heimakennslu	  síðasta	  hálfa	  árið.	  Umsjónarkennarinn	  hennar	  kom	  þá	  heim	  og	  kenndi	  
henni	  eftir	  skóla	  í	  40	  mínútur	  í	  senn.	  Það	  var	  eina	  kennslan	  sem	  hún	  fékk,	  einnig	  fyrir	  
lokaprófin.	  Margrét	  segir:	  	  	  

Ég	  fór	  svo	  í	  prófin	  og	  var	  bara	  alveg	  sama	  og	  var	  ógeðslega	  stressuð	  samt	  en	  
ég	  einhvern	  veginn	  kláraði	  þetta	  bara	  og	  mér	  var	  alveg	  sama	  hvað	  ég	  myndi	  
fá	  út	  úr	  þessu	  og	  allt,	  ég	  var	  ekkert	  eitthvað	  að	  spá	  í	  því.	  Þannig	  að	  hérna,	  
þetta	  var	  soldið	  erfitt	  sko.	  Ég	  fer	  samt	  strax	  í	  hérna,	  menntaskóla	  og	  ég	  var	  
náttúrulega	  bara	  í	  rugli,	  að	  læra	  og	  í	  neyslu	  og	  það	  náttúrulega	  gengur	  ekki	  
upp.	  

Skúla	  gekk	  alltaf	  mjög	  vel	  í	  skóla	  og	  fékk	  góðar	  einkunnir	  fram	  að	  8.	  bekk.	  Þá	  fór	  
honum	  að	  leiðast	  skólinn	  og	  hætti	  að	  leggja	  metnað	  í	  það	  sem	  hann	  var	  að	  gera	  þrátt	  
fyrir	  að	  eiga	  mjög	  létt	  með	  námið.	  Eftir	  8.	  bekk	  fór	  að	  bera	  á	  lélegri	  mætingu	  hjá	  honum	  
eða	  eins	  og	  hann	  orðaði	  það	  sjálfur:	  	  	  

	  ...mætingin	  varð	  rosalega	  slæm	  bara	  þegar	  ég	  byrjaði	  að	  ánetjast	  efnum.	  Ég	  
átti	  rosalega	  erfitt	  með	  að	  mæta	  í	  skólann,	  var	  mjög	  kvíðinn	  alla	  morgna	  og	  
eitthvað.	  Mætti	  rosalega	  illa,	  var	  með	  þú	  veist	  bara	  núll	  í	  mætingareinkunn	  
rosalega	  lengi,	  en	  þú	  veist,	  fína	  vinnueinkunn	  og	  allt	  það.	  Bara	  mætti	  
rosalega	  illa	  ...Ég	  útskrifaðist	  alveg	  með	  góðar	  einkunnir	  úr	  grunnskóla	  sko	  
...	  eina	  ástæðan	  fyrir	  að	  ég	  er	  ekki	  kominn	  lengra	  í	  skólanum	  núna	  er	  bara	  
vegna	  þess	  að	  ég	  er	  búin	  að	  vera	  bara	  veikur,	  bara	  af	  alkóhólisma	  sko.	  Ég	  
hef	  oft	  reynt	  að	  komast	  aftur	  inn	  en	  ég	  dett	  bara	  alltaf	  aftur	  út,	  …	  alltaf	  að	  
setja	  mér	  fokking	  flott	  markmið	  og	  ætla	  að	  gera	  þetta	  svo	  100%	  og	  svo	  
kemur	  allt	  í	  einu	  helgi	  og	  ég	  dett	  allt	  í	  einu	  í	  það	  þangað	  til	  á	  mánudeginum	  
og	  þá	  er	  ég	  búinn	  að	  missa	  úr	  einu	  og	  þá	  get	  ég	  misst	  úr	  öðru	  og	  þá	  gef	  ég	  
mér	  sénsa.	  
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Lára	  skipti	  oft	  um	  skóla	  þegar	  hún	  var	  yngri,	  „held	  ég	  hafi	  skipt	  um	  skóla	  svona	  10	  
sinnum,	  skipti	  þó	  um	  skóla	  sem	  ég	  hafði	  verið	  í	  áður".	  Um	  skólagöngu	  sína	  segir	  Lára:	  

Ég	  var	  mjög	  léleg	  í	  stærðfræði	  en	  með	  alveg	  ágætar	  einkunnir	  í	  öðrum	  
fögum.	  Var	  ekki	  mikið	  fyrir	  að	  læra,	  var	  órólegur	  krakki.	  Fannst	  ekkert	  
gaman	  í	  skólanum	  [og]	  var	  lögð	  í	  einelti	  þegar	  ég	  var	  í	  1-‐	  4.	  bekk.	  Svo	  
breyttust	  hlutirnir	  í	  5.	  bekk	  því	  þá	  kynntist	  ég	  frábærum	  stelpum	  og	  við	  
urðum	  bestu	  vinkonur.	  Svo	  þegar	  ég	  byrjaði	  í	  6.	  bekk	  byrjaði	  ég	  að	  hanga	  
með	  fólki	  sem	  var	  eldra	  en	  ég	  	  ...	  í	  7.	  bekk	  var	  mér	  alveg	  sama	  um	  skólann	  ...	  
Svo	  var	  ég	  rekin	  úr	  skólanum	  og	  skipti	  um	  skóla	  og	  flutti	  [erlendis].	  Það	  gekk	  
ekkert	  svaka	  vel	  í	  skólanum	  þar,	  flutti	  svo	  til	  Íslands	  og	  byrjaði	  aftur	  í	  sama	  
skóla	  sem	  ég	  var	  rekin	  úr.	  Það	  fór	  allt	  úr	  böndunum,	  var	  rekin	  aftur	  úr	  
honum	  eftir	  3	  mánuði	  þannig	  að	  ég	  flutti	  aftur	  [erlendis	  ]og	  fór	  í	  
gangfræðiskóla	  ...	  Svo	  flutti	  ég	  heim	  þegar	  ég	  var	  búin	  með	  8.	  bekkinn	  ...	  ég	  
held	  samt	  að	  ég	  hafi	  alveg	  fengið	  ágætar	  einkunnir	  í	  samræmdu	  prófunum	  	  
...	  nema	  náttúrulega	  i	  stærðfræði.	  Svo	  prófaði	  ég	  að	  byrja	  í	  framhaldsskóla,	  
það	  var	  alls	  ekki	  fyrir	  mig,	  ég	  hætti	  eftir	  1.	  árið,	  reyndar	  vegna	  mikillar	  
neyslu.	  

Hún	  ræddi	  það	  sem	  henni	  þótti	  vanta	  í	  skólann	  sem	  talaði	  við	  hana	  um	  ástandið	  
heima	  fyrir	  og	  tók	  eftir	  að	  henni	  leið	  illa.	  Sérstaklega	  fannst	  henni	  vanta	  einhvern	  sem	  
hefði	  reynt	  að	  hjálpa	  henni	  

	  	  ...	  einhver	  sem	  sá	  mig	  og	  gat	  hjálpað	  mér.	  Sem	  barn	  voru	  hlutirnir	  erfiðir	  
fyrir	  mig	  og	  mér	  var	  alltaf	  illt	  í	  maganum,	  ég	  var	  oft	  hjá	  
hjúkrunarfræðingnum	  og	  talaði	  við	  hana	  um	  að	  ég	  væri	  hrædd	  um	  pabba	  
minn,	  en	  í	  rauninni	  var	  mamma	  mín	  líka	  hluti	  af	  vandamálinu	  en	  ég	  þorði	  
aldrei	  að	  segja	  það	  við	  neinn	  að	  mamma	  mín	  væri	  eins	  og	  hún	  var.	  

Tanja	  var	  fyrri	  part	  af	  skólagöngu	  sinni	  í	  skóla	  í	  nágrenni	  höfuðborgarsvæðisins	  og	  
segir	  það	  hafa	  verið	  „bara	  voðalega	  fínt,	  en	  síðan	  verð	  ég	  fyrir	  alveg	  ótrúlega	  miklu	  
einelti”.	  Þegar	  hún	  flytur	  11	  ára	  til	  ömmu	  sinnar	  þá	  skiptir	  hún	  um	  skóla	  og	  þar:	  	  

	  ...	  tekur	  bara	  við	  eitthvað	  „next	  level“	  einelti.	  Það	  var	  sem	  sagt	  þannig	  að	  
ég	  átti	  ótrúlega	  erfitt	  með	  nám	  því	  að	  hausinn	  á	  mér	  var	  alltaf	  út	  um	  allt	  og	  
alls	  staðar	  ...	  Þú	  veist	  eineltið	  var	  þannig	  að	  það	  var	  sagt	  við	  mig	  að	  ég	  ætti	  
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bara	  eftir	  að	  verða	  mella	  á	  næsta	  götuhorni	  og	  	  ...	  eitthvað	  svona	  ...	  Þetta	  er	  
upplifun	  sko.	  	  

Hún	  segir	  að	  reynt	  hafi	  verið	  að	  taka	  á	  eineltinu	  í	  skólanum	  en	  hún	  hafi	  ekki	  tjáð	  sig	  
mikið	  um	  það	  vegna	  þess	  að	  henni	  þótti	  hún	  geta	  tekið	  á	  þessu	  sjálf.	  En	  áður	  en	  
skólaskyldunni	  lauk	  var	  þetta	  orðið	  mjög	  slæmt	  og	  unnið	  vel	  úr	  því.	  	  

4.1.2   Vímuefnaneyslan	  

Þegar	  rætt	  var	  við	  viðmælendur	  um	  vímuefnaneyslu	  þeirra	  komu	  fram	  tvö	  meginþemu;	  
Neyslan	  byrjaði	  á	  barnsaldri	  og	  Neyslan	  harðnaði	  á	  unglingsárunum.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  
vísað	  í	  svör	  ungmennanna	  til	  að	  styðja	  við	  þemun.	  

4.1.2.1   Neyslan	  byrjaði	  á	  barnsaldri	  

Öll	  ungmennin	  byrjuðu	  snemma	  á	  lífsleiðinni	  að	  fikta	  við	  vímuefni,	  aðeins	  11-‐13	  ára.	  
Misjafnt	  var	  hvað	  þau	  byrjuðu	  að	  fikta	  með	  og	  flest	  byrjuðu	  þau	  fiktið	  í	  jafningjahópi	  
eða	  með	  vini.	  Af	  svörum	  ungmennanna	  má	  greina	  að	  strax	  í	  upphafi	  megi	  sjá	  merki	  um	  
vandamál	  þar	  sem	  þau	  segjast	  öll	  hafa	  lent	  í	  „blackout-‐i”	  eða	  einhverskonar	  „veseni”	  
við	  upphaf	  vímuefnanotkunar.	  	  

Arna	  byrjaði	  fyrst	  að	  drekka	  í	  hópi	  kunningja	  og	  lenti	  strax	  í	  vandamálum	  með	  
drykkjuna.	  

Ég	  byrjaði	  að	  drekka	  12	  ára	  með	  einhverjum	  krökkum	  í	  [hverfi	  innan	  
Reykjavíkur]	  og	  var	  þá	  tekin	  af	  löggunni,	  það	  var	  fyrsta	  skiptið	  mitt,	  sem	  ég	  
drakk	  ...	  síðan	  gerðist	  bara	  ekki	  neitt	  í	  ákveðinn	  tíma	  og	  síðan	  var	  ég	  
einhvern	  tímann	  hjá	  [móður	  og	  stjúpföður]	  og	  fékk	  einhvern	  Breezer	  og	  
eitthvað	  svona	  hjá	  þeim	  og	  var	  að	  prófa	  að	  drekka	  þá,	  þá	  voru	  þau	  ekki	  
edrú.	  

Margrét	  byrjaði	  á	  því	  að	  fikta	  við	  reykingar	  og	  segir	  að	  „þegar	  maður	  er	  svona	  ungur	  
þá	  bara	  fer	  maður	  í	  svona	  slæman	  félagsskap	  sko	  	  ...	  Mér	  fannst	  það	  ekki	  einu	  sinni	  gott	  
að	  reykja.	  Ég	  þurfti	  bara	  að	  vera	  með”.	  Hún	  tekur	  einnig	  fram	  að	  hún	  hafi	  ekki	  einusinni	  
kunnað	  að	  kveikja	  á	  sígarettunni	  og	  fengið	  aðra	  til	  þess	  að	  gera	  það	  fyrir	  sig.	  Á	  sama	  ári	  
fór	  hún	  einnig	  að	  fikta	  við	  að	  drekka	  áfengi.	  

Fyrsta	  fylliríið	  mitt	  var	  landafyllirí,	  mjög	  flott.	  Jú	  jú	  ég	  hafði	  alveg	  smakkað	  
bjór	  og	  hafði	  alveg	  smakkað,	  hafði	  ekkert	  orðið	  eitthvað	  full	  sko.	  Já	  ég	  var	  
13	  eða	  14	  og	  var	  í	  partýi	  hjá	  stelpu	  sem	  var	  jafn	  gömul	  mér,	  með	  áfengi	  og	  
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öllu	  og	  það	  voru	  einhverjir	  strákar	  sem	  réttu	  mér	  landaflösku,	  og	  ég	  
náttúrulega	  vissi	  ekkert	  hvað	  þetta	  var	  og	  ég	  bara	  þambaði	  þetta.	  Ég	  varð	  
náttúrulega	  alveg	  blindfull	  og	  var	  ælandi	  og	  ælandi.	  

Skúli	  byrjaði	  að	  fikta	  með	  kannabis	  ásamt	  frænda	  sínum	  þegar	  hann	  var	  12	  eða	  13	  
ára.	  Um	  þessa	  reynslu	  sína	  segir	  hann:	  

	  Ég	  fílaði	  það	  ekkert,	  ekki	  neitt	  og	  þú	  veist	  var	  aldrei	  í	  neinni	  neyslu	  fyrr	  en	  
ég	  byrjaði	  að	  drekka	  áfengi	  einu	  og	  hálfu	  ári	  seinna	  eða	  eitthvað.	  Þá	  hafði	  ég	  
prófað	  að	  reykja	  gras	  einu	  sinni	  eða	  tvisvar	  eða	  eitthvað,	  hafði	  prófað	  að	  
taka	  þú	  veist	  örvandi	  efni	  inn	  og	  ég	  fílaði	  það	  ekki	  neitt,	  en	  svo	  bara	  um	  leið	  
og	  ég	  varð	  fullur	  í	  fyrsta	  skipti,	  ég	  var	  bara	  heltekinn,	  ég	  bara	  festist	  í	  
flöskunni.	  Ég	  bara	  man	  eftir	  því	  að	  ég	  varð	  það	  fullur	  að	  ég	  var	  ælandi	  og	  ég	  
bara	  mundi	  ekki	  neitt.	  Ég	  vaknaði	  samt	  næsta	  morgun	  og	  var	  bara,	  þetta	  er	  
geggjað!	  Þú	  veist,	  ég	  verð	  að	  gera	  þetta	  aftur	  sko.	  Þetta	  var	  þegar	  ég	  var	  í	  
svona	  áttunda	  eða	  níunda	  bekk.	  

Lára	  hefur	  örlítið	  frábrugðnari	  sögu	  að	  segja	  en	  hin	  ungmennin	  í	  hópnum.	  Hún	  
byrjaði	  ekki	  bara	  fyrr	  en	  þau	  heldur	  einnig	  án	  þess	  að	  vera	  í	  félagsskap	  jafnaldra	  í	  fyrsta	  
skiptið	  sem	  hún	  prófaði	  áfengi	  og	  önnur	  lyf.	  	  

Ég	  byrjaði	  sjálf	  í	  neyslu	  við	  11	  ára	  aldur,	  byrjaði	  að	  drekka	  og	  taka	  lyf	  sem	  ég	  
fann	  í	  veskinu	  hjá	  vinkonu	  mömmu	  eða	  uppi	  í	  skáp	  [ritalín]	  ...	  Fyrsta	  skiptið	  
sem	  ég	  drakk,	  drakk	  ég	  hálfan	  líter	  af	  landa	  og	  ég	  fór	  í	  blackout.	  Daginn	  eftir	  
vaknaði	  ég	  og	  fékk	  mér	  restina	  og	  fór	  aftur	  í	  blackout	  ég	  var	  11	  ára.	  

Síðar	  meir	  hóf	  hún	  neyslu	  sína	  með	  vinkonu	  sinni	  þegar	  þær	  voru	  báðar	  í	  7.	  bekk	  í	  
grunnskóla.	  

Tanja	  segir	  neyslu	  sína	  hafa	  byrjað	  þegar	  hún	  var	  12	  ára.	  Þá	  prófaði	  hún	  að	  drekka	  
áfengi	  með	  jafnöldrum	  sínum	  úr	  skólanum.	  	  

	  Okkur	  fannst	  þetta	  eitthvað	  rosalega	  sniðugt.	  Þetta	  voru	  nokkrir	  krakkar	  úr	  
skólanum	  og	  við	  stálum	  einhverju	  áfengi	  og	  eitthvað.	  Við	  vissum	  
náttúrulega	  ekkert	  hvað	  var	  hvað	  og	  við	  blönduðum	  bara	  áfengi	  út	  í	  áfengi	  
og	  héldum	  að	  þetta	  væri	  bara	  geggjað.	  En	  þú	  veist,	  sagan	  hún	  er	  þannig	  hjá	  
mér	  að	  ég	  ætlaði	  að	  horfa	  á	  einhverja	  flugeldasýningu	  þú	  veist	  og	  síðan	  er	  
það	  þannig	  að	  ég	  rúlla	  niður	  einhverja	  brekku	  og	  allt	  í	  einu	  vakna	  ég	  heima	  
hjá	  mér.	  Þá	  greinilega	  hafði	  ég	  fengið	  lögreglufylgd	  heim	  sko,	  og	  þú	  veist,	  
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sem	  var	  ekki	  vel	  liðið,	  alls	  ekki	  vel	  liðið	  og	  ég	  fékk	  sko	  aldeilis	  að	  finna	  fyrir	  
því.	  

4.1.2.2   Neyslan	  harðnaði	  á	  unglingsárunum	  

Ungmennin	  þróuðu	  neyslu	  sína	  fljótt	  í	  harðari	  efni,	  flest	  frá	  því	  að	  neyta	  áfengis	  í	  það	  að	  
fara	  að	  fikta	  við	  kannabisneyslu	  og	  síðar	  í	  harðari	  vímuefni.	  Öll	  misstu	  þau	  fljótt	  tökin	  á	  
neyslunni	  og	  neyslan	  fór	  að	  stjórna	  lífi	  þeirra	  og	  þau	  notuðu	  neysluna	  til	  að	  vinna	  bug	  á	  
tilfinningalegu	  ójafnvægi	  og	  á	  sjálfan	  sig.	  	  

Arna	  byrjaði	  eins	  og	  fyrr	  sagði	  að	  drekka	  í	  hópi	  kunningja	  og	  þróaðist	  neysla	  hennar	  
hægt	  út	  í	  það	  að	  fara	  að	  fikta	  með	  kannabis	  „var	  bara	  að	  prófa,	  rosalega	  lengi,	  held	  að	  
það	  hafi	  verið	  alveg	  eitt	  eða	  eitt	  og	  hálft	  ár	  þar	  sem	  ég	  var	  bara	  að	  prófa	  en	  ég	  var	  alltaf	  
að	  koma	  mér	  í	  einhver	  vandræði	  á	  sama	  tíma”.	  	  

	  Ég	  held	  að	  neyslusagan	  mín	  byrji	  ekkert	  fyrr	  en	  ég	  flyt	  [á	  landsbyggðina]	  og	  
byrja	  í	  8.	  bekk	  og	  þá	  byrjaði	  ég	  að	  drekka	  bara	  hverja	  helgi	  og	  reykja	  gras	  
með	  því	  og	  það	  var	  aldrei	  neitt	  meira	  en	  það.	  En	  svo	  flutti	  ég	  [á	  annan	  stað	  á	  
landsbyggðinni]	  og	  þá	  var	  mér	  búið	  að	  líða	  illa	  svo	  ógeðslega	  lengi	  	  ...	  að	  þá	  
datt	  ég	  í	  það	  ógeðslega	  fljótt	  þegar	  ég	  kom	  þangað	  og	  þá	  varð	  þetta	  svo	  
ógeðslega	  aðgengilegt	  að	  þá	  eiginlega	  gerði	  ég	  það	  bara	  töluvert	  meira	  og	  
ég	  var	  bara	  með	  svo	  mikla	  neysluhegðun	  þó	  ég	  væri	  stundum	  bara	  ekki	  að	  
nota	  	  ...	  fór	  bara	  og	  hrundi	  í	  það,	  þetta	  var	  bara	  ég,	  datt	  í	  það,	  missti	  bara,	  
tók	  eitthvað	  svona	  tilfinningalegt	  brjálæðiskast	  þangað	  til	  að	  þessi	  
brjálæðisköst	  mín	  voru	  orðin	  það	  mikil	  að	  það	  þurfti	  að	  senda	  mig	  inná	  Vog.	  

Arna	  segir	  að	  eftir	  þetta	  hafi	  hún	  verið	  frekar	  stimpluð	  af	  fólkinu	  í	  nærsamfélaginu	  
vegna	  þess	  að	  hún	  missti	  einungis	  stjórn	  á	  skapi	  sínu	  undir	  áhrifum	  vímuefna.	  Hún	  segir	  
þetta	  „einu	  skiptin	  þar	  sem	  ég	  gat	  komið	  út	  úr	  mér	  því	  sem	  ég	  vildi	  segja	  og	  þá	  
náttúrulega	  hætti	  það	  í	  þennan	  tíma	  og	  þá	  fékk	  ég	  stimpil”	  um	  að	  vera	  alkóhólisti.	  Arna	  
varð	  ekki	  edrú	  eftir	  innlögnina	  á	  Vogi	  en	  segir	  edrúmennskuna	  hafa	  gengið	  vel	  þar	  til	  
hún	  varð	  fyrir	  áfalli:	  „þá	  náttúrulega	  bara	  hryn	  ég	  í	  það	  í	  ágætis	  tíma	  og	  þá	  byrjaði	  ég	  að	  
prófa	  sterkari	  efni“.	  

Arna	  upplifði	  neyslu	  sína	  sem	  vandamál	  þegar	  henni	  var	  komið	  á	  Vog,	  þá	  15	  ára.	  Um	  
það	  segir	  hún	  „ég	  vissi	  ekki	  að	  Vogur	  væri	  til,	  eða	  vissi	  að	  mamma	  hefði	  farið	  þangað	  
skilurðu.	  En	  ég	  leit	  auðvitað	  ekkert	  á	  mig	  eins	  og	  mömmu	  og	  pabba	  skilurðu,	  eða	  
mömmu	  og	  stjúpföður.	  Þannig	  ég	  held	  að	  það	  hafi	  eiginlega	  bara	  verið	  þá”.	  
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Margrét	  byrjaði	  eins	  og	  áður	  sagði	  að	  reykja	  og	  drekka	  um	  13	  til	  14	  ára	  aldur.	  Eftir	  
það	  þróaðist	  neyslan	  hratt	  og	  hún	  prófaði	  að	  reykja	  kannabis	  þremur	  mánuðum	  seinna.	  
Um	  fyrsta	  skiptið	  segir	  hún;	  	  

	  Í	  fyrsta	  skiptið	  sem	  að	  ég	  reykti	  gras	  sko,	  það	  var	  í	  stórum	  hóp	  hjá	  stráknum	  
sem	  ég	  var	  að	  hitta.	  Þá	  var	  ég	  bara	  nýbúin	  að	  sjá	  kannabis,	  þú	  veist,	  og	  ég	  
var	  alveg,	  hvað	  er	  þetta?	  Hafði	  náttúrulega	  ekki	  hugmynd	  um	  hvað	  þetta	  
var	  og	  hafði	  aldrei	  neinn	  verið	  að	  reykja	  í	  kringum	  mig	  eða	  neitt,	  það	  var	  
bara	  drykkjan	  og	  þú	  veist,	  sígaretturnar	  fyrst	  	  ...	  ég	  hélt	  að	  þetta	  væri	  bara	  
málið	  	  ...	  Þarna	  svona	  byrjar	  þetta.	  

Margrét	  hélt	  sér	  í	  einhvern	  tíma	  í	  kannabisneyslu	  áður	  en	  hún	  fór	  að	  prófa	  sig	  áfram	  
í	  sterkari	  efni.	  Um	  þróunina	  út	  í	  sterkar	  vímuefni	  segir	  hún:	  	  

	  Þetta	  vatt	  uppá	  sig	  mjög	  fljótt	  ...	  svo	  bara	  liðu	  einhverjir	  mánuðir	  og	  ég	  var	  
farin	  að	  drekka	  meira	  og	  meira	  og	  kynnast	  meira	  og	  meira	  af	  fólki	  sem	  var	  í	  
dýpri	  og	  dýpri	  neyslu	  	  ...	  Þannig	  að	  ég	  prófaði	  amfetamín	  	  ...	  þá	  byrjaði	  
soldið	  svona	  það	  tímabil,	  þegar	  ég	  var	  að	  fá	  mér	  í	  nefið	  og	  allt	  þetta.	  

Þegar	  amfetamínneyslan	  tók	  við	  minnkaði	  neyslan	  á	  kannabisi	  og	  drykkjan	  jókst	  
einnig	  í	  kjölfarið.	  Hún	  tók	  nokkur	  stutt	  edrú	  tímabil	  sem	  vörðu	  þó	  ekki	  mikið	  lengur	  en	  
nokkra	  mánuði	  og	  segir:	  „ég	  fór	  alltaf	  aftur	  en	  ég	  held	  að	  það	  hafi	  líka	  verið	  soldið	  
félagsskapurinn	  að	  draga	  mann	  inn.	  Maður	  er	  bara	  ungur	  og	  vitlaus	  og	  vera	  að	  djamma	  
og	  vera	  vitlaus.	  Maður	  var	  einhvern	  veginn	  í	  þessum	  félagsskap	  og	  áttaði	  sig	  ekkert	  á	  
því	  hvað	  þetta	  var	  slæmt”.	  	  

Henni	  þótti	  hún	  samt	  sem	  áður	  aldrei	  á	  nógu	  slæmum	  stað	  „til	  þess	  að	  gera	  eitthvað	  
því	  það	  var	  alltaf	  einhver	  sem	  var	  verra	  staddur	  en	  ég”.	  Hún	  fór	  einnig	  að	  taka	  inn	  
kókaín	  en	  amfetamín	  var	  hennar	  aðalefni	  til	  að	  byrja	  með.	  Þegar	  hún	  var	  17	  ára	  var	  
henni	  hent	  út	  af	  heimili	  foreldra	  sinna	  og	  flakkaði	  hún	  á	  milli	  vina	  og	  segir	  að	  þá	  hafi	  
hún	  verið	  „að	  reykja	  kannabis	  og	  í	  amfetamín-‐	  og	  kókaínneyslu.	  Ég	  var	  bara	  einhvern	  
veginn	  á	  götunni	  og	  ég	  var	  bara	  ekkert	  sofandi,	  ég	  var	  vakandi	  í	  8	  daga	  samfleytt”.	  
Þróaðist	  þetta	  út	  í	  mikla	  e-‐töfluneyslu	  og	  neytti	  þeirra	  þar	  til	  hún	  endaði	  á	  spítala	  og	  
varð	  edrú	  í	  nokkra	  daga	  eftir	  það,	  en	  síðan	  fór	  allt	  í	  sama	  farið.	  Hámarki	  neyslunnar	  lýsir	  
Margrét	  svona;	  

Ég	  var	  bara	  að	  djamma	  og	  djamma	  og	  djamma.	  Ég	  reykti	  reyndar	  ekkert	  
gras	  þá,	  af	  því	  að	  ég	  vildi	  meina	  það	  að	  grasið	  sé	  sko	  eina	  fíkniefnið	  sem	  
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veldur	  kvíða	  hjá	  mér.	  Þannig	  að	  ég	  svona	  soldið	  seldi	  mér	  það	  að	  ég	  ætti	  
ekki	  við	  neitt	  vandamál	  að	  stríða,	  ég	  væri	  bara	  að	  gera	  þetta	  stundum	  [en]	  
þetta	  var	  bara	  miklu	  meira	  en	  stundum.	  Þannig	  að	  ég	  drakk	  mikið,	  tók	  mikið	  
inn	  af	  fíkniefnum	  og	  ég	  var	  alltaf	  með	  þá	  afsökun	  að	  ég	  væri	  að	  rétta	  
drykkjuna	  við	  af	  því	  að	  ég	  væri	  svo	  mikil	  hæna.	  Sem	  var	  náttúrulega	  bara	  
ekki.	  

Margrét	  segir	  að	  sitt	  	  „wakeup	  call”	  um	  að	  neyslan	  væri	  vandamál	  hafi	  verið	  þegar	  
hún	  varð	  ólétt	  af	  barninu	  sínu	  og	  segist	  þá	  hafa	  hugsað,	  „shit,	  ég	  þarf	  að	  snúa	  lífi	  mínu	  
við	  ef	  ég	  ætla	  að	  gera	  þetta”.	  Einnig	  bendir	  hún	  á	  þau	  vandamál	  sem	  ungir	  einstaklingar	  
í	  vímuefnaneyslu	  eiga	  við	  að	  etja	  og	  segir;	  	  

Af	  því	  að	  yfirleitt	  að	  þegar	  unglingar	  eru	  í	  svona	  mikilli	  neyslu	  að	  þá	  er	  
eitthvað	  að.	  Þú	  veist,	  þá	  gerðist	  eitthvað,	  eitthvað	  áfall.	  Eitthvað	  sem	  að	  þú	  
veist,	  kviknaði	  í	  þessari	  löngun	  að	  líða	  betur.	  Það	  er	  alltaf	  eitthvað	  sem	  
liggur	  á	  bakvið	  þú	  veist	  yfirleitt	  þunglyndi	  líka.	  

Skúli	  segir	  að	  eftir	  að	  hann	  prófaði	  fyrst	  að	  drekka	  hafi	  það	  orðið	  ásetningur	  hjá	  
honum	  að	  verða	  fullur	  hverja	  helgi	  í	  grunnskóla.	  Um	  áfengisneyslu	  sína	  segir	  hann	  „Ég	  
elskaði	  að	  bara	  vera	  fullur	  allar	  helgar	  og	  stundum	  á	  virkum	  dögum	  líka	  ...”.	  Drykkjan	  
varð	  að	  mikilli	  þráhyggju	  fyrir	  því	  að	  vera	  andlega	  einhvers	  staðar	  annars	  staðar	  en	  þar	  
sem	  hann	  var	  á	  hverjum	  tíma.	  Við	  lok	  grunnskólans	  var	  hann	  orðinn	  þræll	  helgarinnar.	  
Um	  sitt	  daglega	  mynstur	  á	  þeim	  tíma	  segir	  hann:	  	  

Eina	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  ég	  gat	  þraukað	  í	  gegnum	  vikuna	  var	  vegna	  þess	  að	  
ég	  gat	  orðið	  fullur	  um	  helgar.	  Svo	  þróaðist	  þetta	  ...	  ég	  gat	  ekkert	  drukkið	  á	  
hverjum	  einasta	  degi,	  þú	  veist.	  Það	  er	  rosalega	  erfitt	  að	  komst	  upp	  það	  ...	  
ógeðsleg	  fíla	  af	  þér	  og	  þú	  veist	  ...	  [og]	  Ég	  byrjaði	  aftur	  að	  fikta	  aðeins	  með	  
einhver	  önnur	  efni,	  vegna	  þess	  að	  bara,	  þú	  veist,	  ég	  þurfti,	  ég	  þurfti	  
eitthvað,	  þetta	  var	  bara	  svona	  hræðilegt.	  Ég	  þurfti	  alltaf	  eitthvað.	  Leiddist	  
þá	  eitthvað	  útí	  að	  prófa	  amfetamín,	  notaði	  það	  mjög	  mikið,	  fannst	  það	  samt	  
ekkert	  gaman	  skilurðu.	  Þurfti	  bara	  einhvern	  veginn	  að	  vera	  bara	  ekki	  ég.	  

Í	  menntaskóla	  þróaðist	  neyslan	  aftur	  út	  í	  það	  að	  vera	  aðallega	  bara	  áfengi	  „og	  þú	  
gast	  aðeins	  meira	  svona	  ööööö,	  ég	  er	  kominn	  í	  menntaskóla,	  ég	  má	  alveg	  drekka	  
skilurðu.	  Og	  getur	  notað	  það	  sem	  hækju	  og	  þá	  byrjaði	  ég	  aftur	  að	  drekka	  allar	  helgar”.	  
Áfengisneyslan	  þróaðist	  út	  í	  það	  að	  hann	  hélt	  varla	  meðvitund	  og	  eftir	  stöðuga	  drykkju	  í	  
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rúm	  þrjú	  ár	  ásamt	  kókaínneyslu	  í	  restina	  fór	  neyslan	  versnandi.	  Hann	  lýsti	  stöðu	  sinni	  á	  
þessum	  tíma	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  

	  ...	  eftir	  það	  þá	  versnaði	  neyslan	  mín	  bara	  fokking	  mikið,	  ég	  byrjaði	  bara	  að	  
nota	  örvandi	  efni	  daglega	  og	  svo	  var	  ég	  orðinn	  svo	  kvíðinn	  af	  allri	  örvandi	  
neyslunni	  að	  ég	  þurfti	  að	  fá	  mér	  kvíðalyf	  til	  að	  halda	  mér	  niðri.	  Þetta	  var	  
bara	  orðinn	  einhver	  ógeðslegur	  kokteill	  af	  því	  að	  vakna,	  fá	  mér	  í	  nefið,	  vera	  
það	  kvíðinn	  fyrir	  að	  fara	  framúr	  að	  ég	  þurfti	  að	  fá	  mér	  Zanax	  líka,	  þetta	  var	  
bara	  rugl.	  

Svona	  gekk	  þetta	  fyrir	  sig	  þar	  til	  í	  febrúar	  2017	  þegar	  hann	  tók	  allt	  of	  mikið	  af	  
kvíðalyfjum	  og	  drakk	  ofan	  í	  þau	  að	  hann	  „fór	  í	  blackout	  í	  5	  daga	  og	  þú	  veist	  var	  
handtekinn	  með	  400	  e-‐töflur	  og	  eitthvað	  rugl”	  og	  ákvað	  þá	  að	  taka	  sig	  á.	  Eftir	  að	  hafa	  
farið	  á	  Vog	  fór	  allt	  aftur	  í	  sama	  farið	  en	  um	  sinn	  síðasta	  túr	  segir	  hann:	  

	  ...	  hélt	  ég	  gæti	  bara	  farið	  út	  af	  Vogi	  og	  hitt	  sömu	  vini	  mína,	  skilurðu,	  sem	  
voru	  bara	  einhverjir	  hasshausar	  og	  verið	  bara	  að	  chilla	  með	  þeim	  edrú.	  Ég	  
hélt	  að	  það	  virkaði	  bara	  þannig	  en	  svo	  var	  víst	  ekki	  og	  eftir	  þú	  veist	  tveggja	  
mánaða	  edrúmennsku	  eða	  eitthvað,	  datt	  ég	  svo	  harkalega	  í	  það,	  bara	  ég	  hef	  
aldrei	  farið	  á	  jafn	  slæman	  stað	  alla	  mína	  ævi.	  Þú	  veist	  ég	  var	  bara	  farinn	  að,	  
þú	  veist,	  reykja	  kókaín	  með	  einhverju	  fertugu	  liði	  	  ...	  Þetta	  var	  ógeðslegt	  ...	  
já	  bara	  ...	  hræðilegur	  tími.	  Ég	  var	  í	  því	  í	  svona	  mánuð	  kannski.	  	  

Skúli	  segir	  um	  fyrstu	  upplifun	  sína	  af	  því	  að	  vímuefni	  hafi	  verið	  vandamál	  

Þegar	  ég	  byrjaði	  svona	  fyrst	  þá	  var	  ég,	  vá	  shit,	  þetta	  er	  pínu	  skrítið.	  Eftir	  að	  
ég	  fékk	  flogakastið	  þá	  var	  ég	  svona,	  já	  ok,	  ég	  ætti	  kannski	  ekki	  að	  fá	  mér	  í	  
nefið	  um	  helgina.	  Svona	  ætlaði	  að	  prófa	  það	  og	  svo	  bara	  kom	  sunnudagur.	  
Svo	  kom	  bara	  föstudagur	  og	  allt	  í	  einu	  var	  ég	  var	  búinn	  að	  fá	  mér	  og	  ég	  skildi	  
ekkert	  af	  hverju	  og	  það	  bara	  gekk	  þannig	  í	  svona	  þrjár/fjórar	  helgar	  í	  röð	  og	  
þá	  var	  ég	  orðinn	  soldið	  spooked	  sko,	  var	  orðinn	  soldið	  hræddur.	  Þá	  gerði	  ég	  
mér	  grein	  fyrir	  að	  ég	  hafði	  enga	  stjórn	  á	  þessu	  sko.	  En	  var	  samt	  alveg	  í	  
afneitun	  með	  það.	  	  

Skúli	  telur	  að	  rótin	  fyrir	  því	  að	  hann	  hafi	  orðið	  háður	  einhverju	  hafi	  bara	  verið	  að	  
hann	  er	  með	  mikla	  ofvirkni	  og	  athyglisbrest	  „...og	  þú	  veist	  eitthvað	  kvíðinn	  og	  það	  hafi	  
bara	  verið	  einföld	  lausn	  fyrir	  mig	  að	  drekka	  ...	  Bara	  mín	  leið	  til	  þess	  að	  þú	  veist	  kópa	  við	  
dagsdaglega	  lífið	  einhvern	  veginn”	  
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Lára	  byrjaði	  að	  fikta	  með	  vímuefni	  11	  ára	  gömul.	  Í	  framhaldinu,	  þegar	  hún	  var	  í	  7.	  
bekk,	  kynntist	  hún	  stelpu	  í	  skólanum	  sínum	  og	  fóru	  þær	  saman	  í	  neyslu.	  	  

Við	  vorum	  svo	  heppnar	  að	  þegar	  við	  vorum	  i	  7.	  bekk	  kom	  þriggja	  mánaða	  
verkfall,	  sem	  endaði	  náttúrlega	  ekkert	  svaka	  vel.	  Við	  djömmuðum	  mikið	  á	  
þessu	  tímabili.	  Svo	  þegar	  skólinn	  byrjaði	  aftur	  þá	  vildum	  við	  ekki	  hætta	  að	  
drekka,	  þannig	  að	  við	  mættum	  í	  skólann	  frá	  klukkan	  08.00	  -‐	  09.30,	  fórum	  
heim	  til	  hennar	  í	  fyrstu	  eyðunni	  og	  drukkum.	  Stálum	  áfengi	  úr	  skápunum	  hjá	  
mömmu	  hennar	  og	  pabba.	  

Neysla	  Láru	  þróaðist	  síðan	  út	  í	  það	  að	  í	  10.	  bekk	  var	  hún	  byrjuð	  í	  fullri	  neyslu	  sem	  
endaði	  á	  því	  að	  hún	  fór	  inná	  Vog	  í	  fyrsta	  skiptið.	  Lára	  varð	  ekki	  edrú	  eftir	  það	  og	  þegar	  
hún	  var	  orðin	  18	  ára	  var	  hún	  orðin	  mjög	  djúpt	  sokkin	  og	  byrjuð	  í	  sprautuneyslu.	  Hún	  
segist	  hafa	  verið	  „nær	  dauða	  en	  lífi	  circa	  47	  kg	  á	  því	  versta”.	  	  

Tanja	  segir	  neysluna	  sína	  hafa	  þróast	  út	  frá	  því	  að	  hún	  byrjaði	  að	  drekka	  12	  ára	  í	  það	  
að	  hún	  var	  farin	  að	  reykja	  kannabis	  13	  ára	  og	  komin	  í	  daglega	  neyslu,	  ásamt	  áfengi	  
stöku	  sinnum.	  Fimmtán	  ára	  gömul	  prófar	  hún	  örvandi	  efni	  í	  „partýi”	  og	  þá	  var	  ekki	  aftur	  
snúið.	  Hún	  fór	  að	  mæta	  undir	  áhrifum	  í	  skólann,	  prófa	  ofskynjunarlyf	  og	  neyslan	  heltók	  
líf	  hennar.	  Um	  þróun	  neyslunnar	  og	  áhrif	  á	  andlega	  líðan	  segir	  hún;	  

Ég	  var	  orðin	  þannig	  þú	  veist	  [að]	  ég	  gat	  ekki	  farið	  einn	  dag	  án	  þess	  að	  vera	  
að	  fá	  mér.	  Ég	  fer	  síðan	  rosalega	  mikið	  	  ...	  að	  brjóta	  prinsippin	  mín	  og	  ég	  til	  
dæmis	  ætlaði	  aldrei	  að	  keyra	  undir	  áhrifum	  og	  ég	  gerði	  það	  og	  ég	  gerði	  það	  
með	  manneskju	  sem	  að	  er	  mér	  bara	  svo	  allra	  kærust	  	  ...	  Mér	  var	  bara	  alveg	  
sama	  ...	  á	  þessum	  stað	  [en]	  í	  rauninni	  þá	  er	  mér	  ekkert	  sama.	  Þetta	  er	  meira	  
það,	  þú	  veist,	  að	  ég	  er	  bara	  svo	  ógeðslega	  dofin	  innra	  með	  mér	  að	  þú	  veist	  
ég	  var	  hvort	  sem	  er	  búin	  að	  fokka	  upp	  öllu	  lífinu	  mínu,	  af	  hverju	  ætti	  ég	  ekki	  
að	  fokka	  upp	  einhverju	  meira?	  Ég	  lokaði	  mig	  bara	  algjörlega	  af	  og	  ég	  stakk	  
alla	  í	  bakið	  sem	  voru	  mér	  kærastir.	  

17	  ára	  var	  neyslan	  orðin	  svo	  slæm	  að	  hún	  var	  búin	  að	  vera	  vakandi	  í	  fleiri	  sólarhringa	  
og	  hún	  komst	  í	  kast	  við	  lögin	  og	  var	  látin	  gista	  fangaklefa	  vegna	  fíkniefnaflutninga.	  Eftir	  
það	  náði	  hún	  fjögurra	  mánaða	  edrútíma	  en	  féll	  svo	  „fékk	  hjartastopp	  tvisvar	  sinnum	  ...	  
það	  var	  andað	  að	  mér	  lífi	  og	  ...	  og	  þú	  veist,	  bara	  það	  fyrsta	  sem	  ég	  gerði	  	  ...	  ég	  hélt	  bara	  
áfram”.	  Hún	  segir	  sögu	  sína	  einkennast	  af	  	  „eymd	  og	  volæði”	  og	  einnig	  sjálfselsku.	  	  
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Tanja	  segir	  sína	  upplifun	  á	  að	  vímuefni	  væri	  vandamál	  þegar	  hún	  var	  búin	  að	  brenna	  
allar	  brýr	  að	  baki	  sér	  þegar	  hún	  endaði	  í	  fangaklefanum	  eftir	  að	  hafa	  verið	  í	  neyslu,	  
svefnlaus	  í	  marga	  sólahringa.	  	  

4.1.3   Meðferðarúrræði	  

Þegar	  rætt	  var	  við	  viðmælendur	  um	  meðferðarúrræði	  sem	  þau	  hafa	  sótt	  komu	  fram	  
þrjú	  meginþemu:	  Aðbúnaður	  og	  vilji	  til	  meðferðar;	  Góð	  samskipti	  í	  meðferðarstarfinu	  
mikilvæg	  og	  Það	  sem	  gera	  má	  betur.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  vísað	  í	  svör	  ungmennanna	  til	  að	  
styðja	  við	  þemun.	  

Hafa	  ber	  í	  huga	  að	  ungmennin	  eru	  jafn	  ólík	  og	  þau	  eru	  mörg	  og	  saga	  þeirra	  þar	  af	  
leiðandi	  einnig.	  Þau	  höfðu	  verið	  í	  allt	  frá	  einu	  meðferðarúrræði	  í	  að	  hafa	  verið	  í	  nánast	  
öllum	  sem	  í	  boði	  eru,	  fyrir	  utan	  meðferðarheimilin	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu.	  Einnig	  
er	  aldurshópurinn	  breiður,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  18	  ára	  upp	  í	  25	  ára,	  og	  þar	  af	  leiðandi	  
saga	  þeirra	  frá	  mismunandi	  tímabilum	  og	  ef	  til	  vill	  eitthvað	  breyst	  í	  þeim	  úrræðum	  sem	  
þau	  sóttu	  frá	  þeim	  tíma	  sem	  þau	  nutu	  aðstoðar	  frá	  þeim.	  En	  hér	  er	  einungis	  rödd	  
þessara	  einstaklinga	  sem	  eru	  þátttakendur	  í	  rannsókninni	  leyft	  að	  heyrast	  og	  sýn	  þeirra	  
og	  reynsla	  af	  meðferðarkerfinu.	  Taka	  verður	  til	  greina	  að	  þetta	  er	  hópur	  fárra	  
einstaklinga	  sem	  hefur	  náð	  sér	  á	  strik	  og	  edrútími	  þeirra	  er	  mis	  langur.	  	  

4.1.3.1   Aðbúnaður	  og	  vilji	  til	  meðferðar	  	  

Einstaklingarnir	  höfðu	  mismunandi	  reynslu	  af	  meðferðarúrræðum,	  allt	  frá	  því	  að	  hafa	  
sótt	  eitt	  úrræði	  í	  það	  að	  hafa	  sótt	  nær	  öll	  þau	  sem	  í	  boði	  eru	  fyrir	  unglinga	  sem	  sýna	  
áhættuhegðun.	  Flest	  segja	  þau	  að	  einstaklingar	  þurfi	  að	  vera	  tilbúnir	  að	  vinna	  í	  sjálfum	  
sér	  og	  móttækilegir	  fyrir	  hjálpinni.	  Þau	  tala	  flest	  um	  að	  það	  úrræði	  sem	  þau	  völdu	  
sjálfviljug	  að	  sækja	  hafi	  hjálpað	  þeim	  meira	  en	  þau	  sem	  þau	  sóttu	  ósjálfviljug.	  Því	  
ósjálfviljug	  voru	  þau	  enganveginn	  tilbúin	  til	  að	  fá	  hjálp	  og	  sáu	  ekki	  vandamálið	  sem	  slíkt.	  
	   Einnig	  voru	  þau	  flest	  ánægð	  með	  fræðslufyrirkomulagið	  á	  Vogi	  og	  það	  að	  vera	  
frjálst	  að	  fara	  ef	  þeim	  langaði	  það,	  ekki	  föst.	  Af	  röddum	  ungmennanna	  má	  einnig	  greina	  
að	  þau	  telji	  að	  það	  þurfi	  að	  vera	  til	  staðar	  einhver	  vilji	  til	  þess	  að	  fara	  í	  meðferð	  og	  til	  
þess	  að	  sjá	  breytingar.	  Að	  ekki	  sé	  nóg	  að	  vista	  þau	  á	  þar	  til	  gerðri	  stofnun	  í	  von	  um	  að	  
þau	  hætti	  ef	  viljinn	  er	  ekki	  til	  staðar.	  	  

Arna	  sótti	  meðferðarúrræði	  hjá	  SÁÁ	  og	  fór	  á	  sjúkrahúsið	  Vog.	  Hún	  var	  á	  
„bangsadeildinni”	  og	  lætur	  vel	  af	  dvölinni.	  Um	  dvölina	  segir	  hún	  „mér	  fannst	  allir	  bara	  
rosalega	  ...	  bara	  þjónustan	  á	  Vogi	  rosalega	  góð”.	  	  

Arna	  segir	  það	  sem	  virkaði	  best	  fyrir	  hana	  á	  í	  meðferð	  hafi	  verið	  „viðtöl	  þar	  sem	  við	  
áttum	  bara	  að	  tala	  og	  máttum	  bara	  segja	  hvernig	  okkur	  liði	  ....	  „mér	  fannst	  ég	  einhvern	  
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veginn	  fá	  að	  tala	  um	  hvernig	  mér	  liði	  þar	  og	  bara	  svona	  fara	  með	  mína	  sögu,	  ...	  Það	  
virkaði	  best	  fyrir	  mig	  að	  tala	  um	  hvernig	  mér	  liði,	  hvað	  væri	  búið	  að	  vera	  í	  gangi	  og	  af	  
hverju	  ég	  væri	  þarna”.	  Einnig	  fannst	  henni	  virka	  vel	  þegar	  fólk	  utan	  úr	  bæ	  úr	  AA	  
samtökunum	  kom	  „og	  deildu	  sinni	  reynslu	  	  ...	  mér	  fannst	  það	  svona	  lang	  best	  einmitt,	  
þarna	  inni	  frekar	  en	  annað”.	  	  

Margrét	  sótti	  meðferðarúrræði	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  og	  einnig	  hjá	  SÁÁ.	  Hún	  
fór	  í	  MST	  meðferðarúrræðið,	  neyðarvistun	  og	  almennri	  deild	  Stuðla,	  fósturráðstöfun	  á	  
vegum	  Barnaverndarstofu	  og	  Vog	  og	  Vík	  á	  vegum	  SÁÁ.	  

Margrét	  segir	  að	  MST	  kerfið	  hafi	  virkað	  vel	  fyrir	  sig	  „	  ...	  þá	  svona	  virkaði	  þetta	  
andlega	  ...	  ”.	  

Um	  reynslu	  sína	  af	  MST	  segir	  hún	  að	  á	  þeim	  tíma	  sem	  hún	  var	  í	  því	  kerfi	  hafi	  hún	  
verið	  „einhvern	  veginn	  pínu	  móttækileg.	  Mér	  bara	  leið	  illa,	  ég	  treysti	  einhvern	  veginn”.	  
Það	  tengir	  hún	  við	  að	  hún	  hafi	  fengið	  svo	  góða	  barnaverndarfulltrúa	  sem	  hún	  treysti	  og	  
segir	  þetta	  hafa	  virkað	  „alveg	  svona	  ágætlega”.	  

Henni	  þótti	  vistun	  sín	  á	  Stuðlum	  ekki	  eins	  hjálpleg	  en	  segir	  starfsmennina	  þó	  hafa	  
verið	  alveg	  „næs”.	  Hún	  segir	  Stuðla	  vera	  stað	  þar	  sem	  „það	  er	  fullt	  af	  unglingum	  þarna	  
saman	  sem	  vilja	  ekki	  vera	  í	  meðferð	  og	  eru	  skikkaðir	  til	  að	  fara	  þarna	  inn	  -‐	  þetta	  virkar	  
ekki.	  Það	  bara	  virkar	  ekki,	  svona	  unglingameðferð	  þó	  þær	  [séu]	  mjög	  mikilvægar,	  en	  
þær	  virka	  samt	  yfirleitt	  ekki”.	  Hún	  segir	  þetta	  hafa	  verið	  stjórnlaust	  og	  einstaklingana	  
þarna	  inni	  bara	  að	  „spila	  playstation	  og	  fara	  út	  að	  reykja	  á	  tveggja	  klukkustunda	  fresti	  
og	  í	  einhverri	  pínu	  fræðslu	  og	  þú	  veist	  þetta	  er	  ekkert	  eitthvað	  svona	  ...	  ekkert	  svona	  
hardcore.	  Þetta	  hjálpaði	  mér	  ekkert	  andlega	  og	  fíkniefnaneyslunni	  minni	  sko”.	  	  

Neyðarvistunin	  segir	  hún	  að	  „mætti	  ekkert	  vera	  neitt	  brjálað	  öðruvísi	  sko.	  Því	  
krökkum	  er	  hent	  þarna	  inn	  í	  alls	  konar	  ástöndum	  sko”.	  

Margrét	  var	  einnig	  send	  í	  fósturráðstöfun	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  og	  ber	  
söguna	  af	  fólkinu	  vel,	  að	  þetta	  hafi	  verið	  „gott	  fólk”	  en	  hún	  bara	  ekki	  verið	  móttækileg	  á	  
þessum	  tíma.	  	  

Þau	  voru	  að	  láta	  mig	  gera	  eitthvað	  sem	  að	  mig	  langaði	  ekki	  að	  gera	  og	  ég	  
mátti	  ekki	  vera	  í	  tölvunni	  og	  ég	  mátti	  ekki	  vera	  með	  síma,	  þú	  veist,	  ég	  var	  
alveg	  vitlaus	  ...	  Mér	  var	  skammtað	  sígarettur	  og	  allt	  og	  ég	  var	  ekki	  sátt	  við	  
það.	  Þannig	  að	  ég	  held	  að	  þetta	  hafi	  verið	  bara	  soldið	  barnsleg	  hugsun.	  

Á	  vegum	  SÁÁ	  fór	  Margrét	  fyrst	  í	  afvötnun	  á	  Vogi	  og	  síðar	  í	  eftirmeðferð	  á	  Vík	  og	  
segir	  að	  dvölin	  á	  Vogi	  hafi	  verið	  „algjört	  bull”.	  Um	  aðbúnaðinn	  á	  Vogi	  segir	  hún	  
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Mér	  fannst	  aðbúnaðurinn,	  hann	  var	  allt	  í	  lagi	  en	  svo	  er	  þetta	  náttúrulega	  
fullt	  	  ...	  Þú	  veist	  fullt	  af	  unglingum	  saman	  [sem]	  get[a]	  alltaf	  verið	  að	  vafra	  
um	  ...	  Maður	  var	  bara	  á	  endalaust	  af	  fyrirlestrum,	  það	  var	  það	  eina	  sem	  
maður	  var	  að	  gera.	  Svo	  bara	  vafrandi	  þarna	  um	  á	  náttfötum	  í	  náttslopp	  og	  
reykja	  örugglega	  bara	  pakka	  á	  dag	  eða	  eitthvað.	  Það	  var	  ekkert	  svona	  
utanumhald	  þannig	  ...	  Maður	  var	  alltaf	  einhvers	  staðar	  bara	  að	  skrópa	  þú	  
veist	  ég	  nennti	  þessu	  ekki.	  	  

Vík	  fannst	  henni	  hins	  vegar	  „allt	  í	  lagi,	  hjálpaði	  mér	  alveg”.	  Hún	  segir	  þar	  hafa	  verið	  
strangt	  prógram	  frá	  morgni	  til	  kvölds	  og	  mikil	  sjálfsvinna.	  Hún	  nefnir	  einnig	  að	  „það	  er	  
ekki	  verið	  að	  halda	  þér	  þarna	  inni	  og	  þú	  mátt	  fara	  út	  hvenær	  sem	  er	  og	  það	  er	  samt	  
verið	  að	  hvetja	  þig	  til	  að	  vera	  sko”.	  Hún	  segir	  einnig	  að	  Vík	  hafi	  hjálpað	  henni	  mikið	  en	  
hún	  einfaldlega	  ekki	  „andlega	  tilbúin	  í	  að	  fá	  hjálp”.	  	  

Skúli	  fékk	  úrræði	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu,	  MST	  meðferðarkerfið	  og	  
neyðarvistun	  Stuðla	  ásamt	  SÁÁ,	  Vogi	  og	  Staðarfelli.	  	  

MST	  meðferðin	  hafði	  engin	  áhrif	  á	  Skúla	  og	  hans	  neyslu.	  Hann	  var	  tekin	  í	  
„pissuprufur”	  og	  að	  mamma	  hans	  hafi	  átt	  að	  passa	  uppá	  að	  hann	  fari	  að	  sofa	  á	  réttum	  
tíma.	  Um	  þetta	  kerfi	  segir	  hann,	  „Þú	  getur	  ekkert	  sett	  einhvern	  veginn	  manneskju	  sem	  
er	  ekki	  þjálfaður	  fagmaður	  í	  það	  að	  bösta	  virkan	  fíkil.	  Þetta	  er	  lævísasta	  fólk	  sem	  þú	  
veist,	  það	  er	  ekkert	  hægt	  að	  nappa	  svona	  fólk	  svo	  auðveldlega”.	  Þrátt	  fyrir	  að	  vera	  í	  
daglegri	  neyslu	  á	  meðan	  á	  meðferðinni	  stóð	  fékk	  hann	  eitt	  af	  hæstu	  stigum	  sem	  hægt	  
var	  að	  fá.	  

Um	  upplifun	  sína	  af	  vistuninni	  á	  Stuðlum	  segir	  hann.	  „Það	  finnst	  mér	  svo	  óþægilegt	  
líka,	  að	  vita	  já	  heyrðu,	  ég	  er	  hérna	  útskúfaður	  bara	  frá	  samfélaginu	  og	  þú	  lítur	  bara	  á	  
mig	  svona	  eins	  og	  eitthvað	  hyski	  sem	  þú	  getur	  ýtt	  í	  burtu	  frá	  þér	  eins	  og	  ég	  sé	  ekki	  
mennskur	  eða	  eitthvað,	  mér	  fannst	  það	  rosalega	  erfitt”.	  

Um	  Vog	  segir	  hann	  að	  hann	  hafi	  fyrst	  þá	  fengið	  „aftröppunarlyf”	  og	  bætir	  við;	  

ég	  man	  bara	  eftir	  því	  að	  ég	  labbaði	  þarna	  inn	  og	  bara	  þetta	  var	  besti	  dagur	  
lífs	  míns,	  mér	  leið	  bara	  eins	  og	  ég	  væri	  ekki	  í	  fyrsta	  skipti	  bara	  einn.	  Af	  því	  þú	  
ert	  skilurðu,	  þú	  ert	  svo	  mikið	  [einn]	  inni	  í	  hausnum	  á	  þér	  allan	  tímann	  og	  þú	  
veist	  einhvern	  veginn	  ekkert	  að	  öðrum	  líður	  svona	  líka	  skilurðu.	  Þú	  heldur	  
að	  þú	  sért	  bara	  ...	  Palli	  var	  einn	  í	  heiminum	  bara	  að	  kljást	  við	  þetta	  allt	  einn.	  
En	  það	  er	  ekkert	  þannig,	  það	  eru	  milljónir	  sem	  eru	  að	  díla	  við	  einhvers	  
konar,	  liggur	  við	  nákvæmlega	  sömu	  tilfinningar	  og	  maður	  er	  að	  díla	  við.	  
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Þannig	  að	  það	  var	  soldið	  breath	  of	  fresh	  air	  skilurðu	  að	  komast	  þarna	  inn	  og	  
vita	  bara	  já,	  það	  er	  fullt	  af	  fólki	  sem	  er	  jafn	  illa	  farið	  og	  ég,	  skilurðu	  

Honum	  þótti	  dagsmynstrið	  á	  Vogi	  henta	  sér	  vel,	  að	  vera	  í	  fræðslu	  allan	  daginn	  og	  
fræðast	  um	  sjúkdóminn	  og	  telur	  hann	  að	  forvitni	  sín	  og	  námsfýsni	  hafi	  átt	  stóran	  þátt	  í	  
því.	  Einnig	  bar	  hann	  starfsfólkinu	  vel	  söguna.	  	  

Eftir	  afvötnun	  á	  Vogi	  lá	  leiðin	  í	  eftirmeðferð	  á	  Staðarfell	  á	  vegum	  SÁÁ.	  Dvölin	  á	  
Staðarfelli	  fannst	  honum	  erfið.	  „Þú	  ert	  þarna	  fastur	  úti	  á	  landi	  með	  28	  karlmönnum	  sem	  
eru,	  æj	  ég	  veit	  það	  ekki,	  þetta	  er	  bara	  ógeðslega	  erfitt	  skilurðu.	  Þú	  einhvern	  veginn	  ert	  
svo	  langt	  í	  burtu	  ...	  og	  þú	  ert	  hvattur	  til	  þess	  að	  hringja	  ekkert	  heim”.	  Einnig	  fannst	  
honum	  mikill	  „klíkuskapur”	  hjá	  eldri	  mönnum	  þar	  inni	  og	  einnig	  þótti	  honum	  „ekki	  flott	  
format	  sem	  er	  notað	  þar”.	  Hægt	  hafi	  verið	  að	  fara	  í	  göngutúra	  og	  það	  hafi	  verið	  eina	  
afþreyingin	  ásamt	  lestri	  sem	  var	  í	  boði	  fyrir	  klukkan	  níu	  á	  kvöldin.	  „Þú	  ert	  í	  prógrammi	  
frá	  kannski	  7	  til	  5	  eða	  eitthvað	  með	  svona	  allt	  í	  allt	  svona	  3	  klukkutíma	  pásu	  skilurðu.	  En	  
í	  þessum	  pásum	  þá	  hefurðu	  bara	  þú	  veist,	  þú	  hefur	  ekkert	  að	  gera.	  Þú	  mátt	  ekki	  æfa	  
þarna	  eða	  þú	  mátt	  ekki	  gera	  neitt”.	  

Skúli	  segir	  að	  það	  hafi	  virkað	  vel	  á	  hann	  „leiðin	  sem	  þau	  tækla,	  sem	  þau	  fara	  að	  
vandanum”	  á	  Vogi.	  Svo	  bætir	  hann	  við;	  „Í	  staðinn	  fyrir	  það	  að	  þau	  reyna	  að	  gera	  þig	  
sjálfan	  það	  upplýstan	  að	  þú	  eigir	  að	  geta	  tekið	  svona	  meðvitaða	  ákvörðun	  skilurðu.	  Mér	  
fannst	  það	  virka	  svo	  ótrúlega	  vel,	  á	  mig	  allavegana.	  

Lára	  sótti	  meðferð	  á	  Vogi	  ásamt	  því	  að	  hún	  fór	  í	  meðferð	  á	  vegum	  Götusmiðjunnar,	  
sem	  lokaði	  árið	  2010.	  Einnig	  hefur	  hún	  sótt	  meðferðarúrræði	  á	  Norðurlöndum.	  Hún	  fór	  
í	  Götusmiðjuna	  í	  langtímameðferð	  árið	  2009	  vegna	  handtöku	  og	  var	  send	  af	  
Barnaverndarnefnd.	  Henni	  þótti	  veran	  þar	  mjög	  fín	  og	  var	  þeim	  meðal	  annars	  kennt	  að	  
halda	  heimili,	  meðal	  annars	  segist	  hún	  hafa	  lært	  „að	  setja	  i	  þvottavél,	  elda	  og	  margt	  
fleira”	  sem	  hún	  hafði	  aldrei	  gert	  áður.	  	  

Lára	  segist	  aldrei	  hafa	  unnið	  almennilega	  í	  sjálfri	  sér.	  Í	  Götusmiðjunni	  voru	  
ungmennin	  með	  kynjaskiptar	  grúppur	  þar	  sem	  að	  hún	  segir	  að	  við	  „stelpurnar	  gátum	  
deilt	  sögum	  með	  hvor	  annarri”.	  

Ég	  reyndar	  prufaði	  að	  sprauta	  mig	  i	  fyrsta	  skipti	  í	  Götusmiðjunni,	  besta	  
vinkona	  mín	  var	  þar	  með	  mér	  og	  við	  höfðum	  ekki	  góð	  áhrif	  á	  hvort	  aðra.	  Ég	  
kynntist	  náttúrlega	  helling	  af	  fólki	  þarna.	  Við	  vorum	  krakkar	  á	  aldrinum	  16-‐
20	  ára,	  það	  langaði	  eiginlega	  engum	  að	  hætta	  í	  neyslu.	  Við	  vorum	  ennþá	  svo	  
ung	  og	  þetta	  var	  ennþá	  mjög	  gaman.	  Svo	  vorum	  við	  líka	  tvær	  í	  herbergi	  og	  
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það	  var	  alls	  ekki	  sniðugt.	  Þegar	  við	  vorum	  að	  fara	  að	  sofa	  vorum	  við	  að	  
spjalla	  um	  fíkniefni	  og	  vorum	  stanslaust	  í	  fíkn.	  

Lára	  prófaði	  einnig	  ofskynjunarsveppi	  Í	  Götusmiðjunni	  og	  einnig	  „gösuðu”	  hún	  og	  
herbergisfélagi	  hennar	  á	  hverju	  kvöldi	  á	  meðan	  á	  dvölinni	  stóð.	  Aðbúnaðurinn	  fannst	  
henni	  þar	  af	  leiðandi	  ekki	  nógu	  góður	  og	  einnig	  fannst	  henni	  svo	  „auðvelt	  að	  plata	  þau	  
sem	  voru	  að	  vinna	  þarna”.	  Ungmennin	  fengu	  einungis	  að	  hringja	  í	  sína	  nánustu	  einu	  
sinni	  í	  viku	  sem	  hún	  notaði	  til	  þess	  að	  hringja	  í	  „neyslufélaga	  og	  svoleiðis”.	  Hún	  segir	  
reglurnar	  í	  Götusmiðjunni	  vera	  með	  svipaðar	  reglur	  og	  í	  fangelsum	  „í	  sambandi	  við	  
heimsóknir	  og	  símatíma	  og	  svona”.	  

Tanja	  fór	  í	  meðferð	  á	  Vogi	  á	  vegum	  SÁÁ,	  ásamt	  því	  að	  nýta	  sér	  eftirmeðferð	  sem	  
boðið	  er	  uppá	  í	  húsakynnum	  þeirra	  í	  Efstaleiti.	  	  

Hún	  fór	  á	  Vog	  í	  afvötnun	  í	  13	  daga,	  planið	  var	  alltaf	  að	  fara	  í	  eftirmeðferðina	  á	  Vík,	  
en	  líkamleg	  veikindi	  komu	  í	  veg	  fyrir	  það.	  Hún	  mætti	  á	  Vog	  og	  „vildi	  ekki	  einu	  sinni	  vera	  
þarna	  sjálf”.	  Um	  veru	  sína	  þar	  segir	  hún;	  

Ég	  mætti	  á	  fyrirlestra	  sem	  ég	  átti	  að	  mæta	  á	  inná	  Vogi	  og	  allt	  það	  en	  síðan	  
var	  ég	  bara,	  ég	  var	  ekki	  viðstödd.	  Ég	  bara	  mætti	  einhvern	  veginn	  uppá	  Vog	  
og	  maður	  fær	  náttúrulega	  eitthvað	  sem	  heitir	  liberíum	  inná	  Vogi	  og	  ég	  var	  
svo	  ástsjúk	  að	  ég	  hélt	  að	  ég	  væri	  bara	  komin	  þarna	  inn	  til	  að	  finna	  mér	  
fullkominn	  mann	  og	  eitthvað	  svona	  dæmi.	  Svona	  verður	  maður	  brenglaður	  
inni	  í	  meðferð	  og	  þú	  veist,	  	  
en	  síðan	  ...	  fann	  [ég]	  að	  mér	  var	  farið	  að	  líða	  betur	  og	  þá	  einhvern	  veginn	  
var	  ég	  bara,	  já	  ok,	  þetta	  er	  kannski	  bara	  fyrir	  bestu.	  Þá	  einhvern	  veginn	  fór	  
ég	  að	  gera	  þetta	  fyrir	  sjálfa	  mig.	  	  

Henni	  þótti	  dagskráin	  á	  Vogi	  „mjög	  fín,	  þetta	  er	  í	  rauninni	  þannig	  að	  það	  er	  verið	  að	  
reyna	  að	  koma	  manni	  í	  rútínu.	  Svona	  þótt	  þetta	  sé	  ekki	  alveg	  100%.	  Þú	  veist	  það	  er	  
morgunmatur	  klukkan	  þetta	  og	  þú	  veist	  síðan	  er	  hérna	  fyrirlestur	  þarna	  og	  þetta	  er	  
rosalega	  vel	  uppsett	  þannig”.	  Henni	  leið	  vel	  þarna	  og	  segir	  að	  grúppurnar	  þar	  inni	  sem	  
og	  viðtölin	  hafi	  hjálpað	  sér.	  

Hún	  sótti	  einnig	  eftirmeðferð	  á	  vegum	  SÁÁ	  og	  segir	  um	  það;	  

Þá	  mætti	  hópurinn	  sem	  var	  saman	  inni	  á	  Vogi	  einu	  sinni	  í	  viku	  og	  þarna	  
vorum	  við	  bara	  að	  tala	  um	  hvernig	  okkur	  gengi	  og	  hvað	  við	  værum	  að	  gera	  í	  
dag	  og	  hvað	  við	  ætluðum	  að	  gera	  til	  að	  halda	  áfram	  og	  svona	  	  ...	  mér	  fannst	  
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það	  ...	  ótrúlega	  gaman.	  Gaman	  að	  sjá	  þú	  veist	  krakkana	  alla	  saman	  aftur	  ...	  
Ég	  líka	  lenti	  bara	  með	  skemmtilegum	  hópi.	  Það	  er	  ég	  er	  ótrúlega	  þakklát	  
fyrir	  ...	  kynntist	  allskonar	  fólki.	  

Tanja	  segir	  að	  það	  sem	  henni	  þótti	  virka	  best	  hafi	  verið	  „þegar	  fólk	  var	  að	  koma	  inn	  
með	  fundi,	  svona	  AA	  fundi,	  inn	  á	  Vog	  og	  þá	  var	  það	  einhvernveginn,	  maður	  fékk	  að	  sjá	  
það.	  Þú	  veist,	  þau	  geta	  þetta	  þá	  getur	  maður	  þetta	  sjálfur”.	  Í	  eftirmeðferðinni	  hjá	  SÁÁ	  
fannst	  henni	  virka	  vel	  að	  hitta	  hópinn	  sem	  var	  með	  henni	  á	  Vogi	  og	  stuðningurinn.	  	  

4.1.3.2   Góð	  samskipti	  í	  meðferðarstarfinu	  mikilvæg	  

Öll	  eru	  ungmennin	  sammála	  um	  það	  að	  það	  skipti	  meginmáli	  að	  starfsfólk	  á	  
meðferðarstofnunum	  sé	  hlýlegt	  í	  viðmóti	  og	  til	  staðar.	  Alltof	  oft	  hafi	  þau	  upplifað	  
neikvætt	  viðhorf	  frá	  starfsfólki.	  Einnig	  segja	  þau	  að	  bæta	  megi	  eftirlit	  með	  samskiptum	  
á	  milli	  þeirra	  sem	  eru	  í	  meðferð	  þar	  sem	  samskiptin	  geti	  verið	  eitruð.	  Einnig	  nefna	  þau	  
flest	  að	  þeim	  þyki	  unglingadeildin	  og	  fullorðinsdeildin	  á	  Vogi	  þurfi	  að	  vera	  aðskilin	  þar	  
sem	  samgangurinn	  á	  milli	  deildanna	  sé	  of	  mikill	  og	  auðvelt	  að	  komast	  í	  kynni	  við	  eldri	  og	  
reyndari	  fíkla.	  	  

Arna	  segir	  samskipti	  sín	  við	  eldri	  karlmenn,	  sem	  einnig	  voru	  inniliggjandi	  á	  Vogi	  ekki	  
vera	  góða,	  segir	  þá	  hafa	  verið	  „mjög	  ágengir”	  og	  „alltaf	  að	  gefa	  mér	  eitthvað	  dót	  og	  
svona	  skrítið”.	  Þrátt	  fyrir	  þá	  reynslu	  segir	  hún	  að	  hún	  hafi	  lært	  mest	  af	  fullorðna	  fólkinu	  
þar	  inni,	  meira	  en	  þeim	  sem	  lágu	  með	  henni	  inni	  á	  unglingadeildinni.	  Hún	  segir	  að	  það	  
„þyrfti	  alveg	  að	  vera	  ...	  meiri	  svona	  eftirfylgni,	  sérstaklega	  þegar	  bangsadeildin	  og	  
fullorðinsdeildin	  eru	  opin	  langt	  fram	  á	  kvöld	  og	  það	  er	  enginn	  eitthvað	  svona	  að	  passa	  
þig”.	  Fylgjast	  með	  samræðum	  á	  milli	  einstaklinga	  og	  almennt	  „mætti	  alveg	  vera	  meiri	  
svona	  gæsla,	  sértaklega	  með	  svona	  yngra	  fólkið	  sem	  er	  náttúrulega	  miklu	  áhrifagjarnara	  
og	  samskiptin	  þeirra	  við	  fullorðna	  fólkið	  kannski”.	  

Margrét	  segir	  að	  það	  vanti	  uppá	  betra	  eftirlit	  á	  nóttunni	  inni	  á	  neyðarvistun	  Stuðla	  
og	  að	  stafsfólkið	  sé	  til	  staðar,	  „ef	  maður	  vill	  spjalla	  þá	  ætti	  maður	  alveg	  að	  geta	  gert	  það	  
af	  því	  að	  það	  er	  oft	  svona	  að	  þegar	  það	  fer	  að	  líða	  á	  kvöldin	  þá	  fer	  manni	  að	  líða	  verr	  og	  
svona”	  að	  starfsfólkið	  sé	  einnig	  hlýlegra	  í	  viðmóti.	  	  

En	  í	  öðrum	  úrræðum	  sem	  Margrét	  fór	  í	  taldi	  hún	  upp	  að	  henni	  hafi	  þótt	  til	  að	  mynda	  
einn	  af	  starfsmönnunum	  á	  Vogi	  hafi	  náð	  vel	  til	  sín,	  „hann	  einhvernveginn	  náði	  alltaf	  til	  
manns,	  spjallaði.	  Þú	  veist	  ég	  ætlaði	  ekki	  í	  eftirmeðferð	  en	  hann	  alveg	  fékk	  mig	  til	  þess	  
að	  fara	  sko”.	  



68	  

Einnig	  fannst	  Margréti	  kynjaskiptingin	  í	  eftirmeðferðinni	  á	  Vík	  virka	  vel	  og	  sagði	  að	  
þá	  nái	  maður	  „einhvernveginn	  að	  hugsa	  meira	  um	  sjálfan	  sig	  í	  svoleiðis	  meðferð	  og	  vera	  
bara	  með	  fullt	  af	  öðrum	  konum	  á	  öllum	  aldri.	  Þar	  fannst	  mér	  það	  allt	  í	  lagi	  því	  það	  var	  
alveg	  kynjaskipt	  sko”.	  Hinar	  konurnar	  hafi	  verið	  hjálplegar	  og	  henni	  þótti	  hún	  vera	  
partur	  af	  hópnum.	  	  

Af	  Stuðlum	  ber	  Skúli	  starfsfólkinu	  ekki	  vel	  söguna,	  „ef	  þú	  reynir	  eitthvað	  mikið	  að	  
spjalla	  við	  það	  þá	  verður	  það	  pínu	  hostile	  ...	  allavega	  sumir”.	  En	  hann	  segir	  að	  fólk	  sé	  
fljótt	  að	  „spotta	  hverjir	  eru	  næs”.	  Einnig	  nefnir	  hann	  að	  það	  megi	  fylgjast	  betur	  með	  
samskiptum	  á	  milli	  einstaklinga	  sem	  eru	  í	  meðferð,	  „Þau	  geta	  oft	  bara	  verið	  mjög	  mikið	  
eitur.	  Mér	  finnst	  alveg	  að	  það	  eigi	  að	  vera	  alveg	  allokað	  sko,	  að	  það	  ætti	  að	  vera	  meiri	  
stricht	  á	  milli	  fullorðinsdeildarinnar	  og	  unglingadeildarinnar	  sko”.	  	  Um	  viðmót	  
starfsmanna	  á	  Vogi	  segir	  hann:	  

Ef	  þú	  varst	  kannski	  5	  mínútum	  of	  seinn	  inná	  fund	  eða	  eitthvað	  þú	  veist,	  þá	  
fékk	  maður	  stundum	  alveg	  rosalega	  leiðinlegt	  viðmót.	  Eins	  og	  maður	  væri	  
bara	  slacker	  og	  mér	  fannst	  það	  soldið	  leiðinlegt.	  Mér	  fannst	  líka	  hjúkkurnar	  
stundum	  fokking	  leiðinlegar.	  Þú	  veist,	  það	  eru	  sumir	  sem	  eru	  svo	  dónalegir,	  
reyndar	  starfsmenn.	  Þú	  veist	  það	  var,	  það	  kemur	  alveg	  fyrir	  sko.	  En	  mér	  
finnst	  það	  bara	  aðallega,	  viðhorfið	  hjá	  sumum	  starfsmönnum	  þarna	  og	  
kannski	  svona	  ...	  tillit	  til	  einstaklings.	  	   	  

Lára	  segir	  Vog	  hafa	  verið	  fullkominn	  stað	  til	  þess	  að	  kynnast	  eldra	  fólki	  sem	  var	  
komið	  mikið	  lengra	  í	  neyslu	  og	  hún	  hafi	  lært	  mikið	  um	  neyslu	  þar	  inn	  og	  „fannst	  það	  
eiginlega	  bara	  mjög	  gaman”.	  	  

Lára	  segi	  um	  Götusmiðjuna	  að	  „fólkið	  sem	  vann	  þar	  var	  yndislegt.	  Mér	  fannst	  samt	  
erfitt	  að	  tala	  um	  hluti	  sem	  höfðu	  gerst	  fyrir	  mig	  og	  ég	  talaði	  um	  [áföll]	  sem	  ég	  lenti	  í,	  í	  
þriðju	  persónu”	  

Tönju	  þótti	  það	  sem	  mætti	  bæta	  í	  meðferð	  væri	  „framkoma	  í	  raun	  og	  veru	  frá	  
sumum	  sem	  að	  vinna	  inná	  Vogi.	  Jújú	  það	  gera	  sér	  allir	  grein	  fyrir	  því	  að	  þetta	  er	  fársjúkt	  
lið	  sem	  að	  er	  þarna,	  en	  þú	  veist	  það	  er	  bara,	  líka	  þú	  veist	  meiri	  gæsla”.	  Hún	  bætir	  við	  að	  
„auðvitað	  uppá	  samskipti	  að	  gera	  væri	  bara	  best	  að	  hafa	  unglingadeild	  fyrir	  sig	  og	  ekki	  
fullorðna	  blandaða	  saman”	  þar	  sem	  það	  séu	  ekki	  allir	  sem	  að	  höndli	  það,	  en	  það	  sé	  
samt	  einstaklingsbundið.	  „Því	  þetta	  er	  ótrúlega	  mikill	  trigger,	  þú	  veist,	  það	  er	  
ofboðslega	  mikið	  neyslutal	  þarna	  á	  milli.	  Þú	  veist	  reykingarsvæðið,	  þetta	  er	  þar	  sem	  að	  
fólkið	  plottar,	  það	  heyrir	  enginn	  í	  þér	  	  ...	  og	  matsalurinn	  er	  þannig	  nokkurn	  veginn	  líka”	  
og	  hún	  segir	  þetta	  hrista	  mjög	  uppí	  fólkinu	  þarna	  inni	  og	  smiti	  út	  frá	  sér.	  	  	  
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4.1.3.3   Það	  sem	  gera	  má	  betur	  

Ungmennin	  hafa	  öll	  sterkar	  skoðanir	  á	  því	  hvað	  má	  gera	  betur	  í	  meðferðarstefnu	  á	  
Íslandi	  og	  meðal	  þess	  sem	  þau	  nefndu	  var	  að	  hafa	  meðferðarúrræðin	  
einstaklingsmiðaðri,	  fleiri	  sérfræðinga	  á	  fleiri	  sviðum,	  aðskildir	  unglingar	  og	  fullorðnir	  í	  
meðferð,	  meiri	  fjölbreytni	  í	  úrræðum,	  langtímameðferð,	  skoða	  vandamál	  í	  æsku,	  
þátttaka	  barnanna	  sjálfra	  í	  ákvörðunartökum,	  áfangaheimili	  fyrir	  tvígreinda,	  eftirfylgni	  
og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  viðhorfsbreyting	  frá	  þeim	  sem	  vinna	  með	  unglinga	  í	  neyslu.	  	  

Arna	  vill	  fyrst	  og	  fremst	  „að	  allir	  séu	  sendir	  til	  sálfræðings”	  og	  að	  allir	  fái	  áfallahjálp	  
sem	  fara	  í	  meðferð	  og	  bætir	  við	  að	  „það	  er	  bara	  búið	  að	  sýna	  fram	  á	  að	  tengsl	  við	  áföll	  í	  
æsku	  og	  fíknar	  séu	  bara	  mjög	  mikil	  og	  að	  stimpla	  alla	  sem	  alkóhólista,	  ef	  þú	  ert	  með	  15	  
eða	  14	  ára	  gamalt	  barn	  og	  stimplar	  það	  sem	  alkóhólista	  þá	  finnst	  mér	  það	  svona	  
fullgróft	  eitthvað”.	  Hún	  vill	  að	  hætt	  sé	  að	  einblína	  á	  það	  að	  passa	  að	  setja	  unglingana	  
ekki	  úr	  jafnvægi	  og	  bætir	  við	  að	  unglingar	  í	  neyslu	  séu	  í	  „bullandi	  ójafnvægi,	  þú	  ferð	  ekki	  
inná	  Vog	  af	  því	  þú	  ert	  í	  svo	  miklu	  jafnvægi	  og	  þér	  líður	  svo	  vel	  skilurðu”.	  Einnig	  finnst	  
henni	  gagnlegt	  að	  geðlæknir	  myndi	  starfa	  og	  „meta	  hvern	  og	  einn	  einstakling	  þarna	  inni	  
líka”.	  Einnig	  bætir	  hún	  við	  að	  hún	  myndi	  vilja	  sjá	  að	  það	  væri	  starfandi	  „	  sálfræðingur	  
fyrir	  hverja	  einustu	  deild	  	  [á	  Vogi]	  ...	  að	  Stígamót	  ættu	  líka	  að	  fá	  að	  vera	  í	  samstarfi	  við	  
Vog	  af	  því	  að	  flestar	  stelpur	  sem	  komu	  þarna	  inn	  höfðu	  orðið	  fyrir	  einhverju	  ofbeldi”.	  

Hún	  nefnir	  að	  meiri	  fjölbreytni	  vanti	  í	  meðferðarúrræðum	  á	  Íslandi	  fyrir	  ungt	  fólk	  og	  
minnka	  pressuna	  sem	  felst	  í	  skilaboðunum	  „líf	  þitt	  búið,	  þú	  munt	  bara	  enda	  í	  dauða”.	  

Margrét	  segir	  þetta	  vera	  erfiða	  spurningu	  því	  það	  sé	  svo	  margt	  sem	  þarf	  að	  „bæta	  
og	  gera”	  vegna	  þess	  að	  það	  sé	  	  ekki	  „hægt	  að	  hjálpa	  þeim	  sem	  að	  vilja	  ekki	  hjálp”.	  Að	  
það	  sé	  ekki	  hægt	  að	  „skikka	  til”.	  En	  skilur	  samt	  sem	  áður	  sjónarhorn	  foreldranna	  að	  
„vilja	  fá	  smá	  frí	  og	  breik	  og	  reyna”.	  Hún	  telur	  að	  það	  vanti	  langtímameðferð,	  en	  þá	  þurfi	  
að	  bæta	  „fullt”	  þar.	  Hún	  myndi	  vilja	  sjá	  „einstaklingsbundið	  úrræði	  sem	  er	  fyrir	  barnið	  
...	  Svo	  þau	  þurfa	  alveg	  að	  skoða	  sig	  sjálf,	  þurfa	  að	  fatta	  og	  þurfa	  einhvern	  sem	  að	  þau	  
geta	  treyst	  ...	  að	  tala	  við,	  af	  því	  að	  unglingurinn	  er	  ekki	  að	  fara	  að	  sitja	  á	  móti	  
einhverjum	  sem	  að	  hann	  treystir	  ekki	  neitt	  og	  segja	  allt	  ...	  Ég	  veit	  ekki	  alveg	  hvernig	  
úrræði.	  En	  það	  þarf	  allavegana	  miklu	  betri	  úrræði	  fyrir	  krakka	  í	  dag.	  

Á	  Vogi	  finnst	  Margréti	  að	  það	  þurfi	  :	  

„að	  breyta	  þessu	  sko	  og	  skipta	  þessu	  algjörlega,	  því	  maður	  er	  náttúrulega	  að	  
kynnast	  fullt	  af	  fólki	  	  ...	  allavegana	  fyrir	  mitt	  leyti	  þá	  þyrfti	  þetta	  að	  vera	  
algjörlega	  skipt.	  Svona	  meðferð	  sko,	  þar	  sem	  maður	  getur	  farið	  sjálfviljugur	  
inn	  undir	  18	  	  ...	  Það	  þarf	  bara	  meira	  eftirlit	  ...	  Þannig	  að	  það,	  einmitt	  að	  það,	  
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eg	  held	  að	  það	  vanti	  bara	  starfsfólk	  líka	  á	  þetta	  svið	  og	  vanti	  bara	  alveg	  að	  
taka	  einstaklinga	  útaf	  fyrir	  sig”.	  

Einnig	  segir	  hún	  að	  það	  þurfi	  betra	  „utanumhald”,	  annað	  en	  barnaverndarnefndir	  
eða	  þá	  betra	  barnaverndarkerfi,	  „þyrfti	  einhvern	  veginn	  betra	  kerfi	  í	  kringum	  unglinga	  í	  
bulli	  sko”.	  Einhvers	  konar	  deild	  sem	  vinnur	  einungis	  með	  börnum	  í	  fíkniefnaneyslu,	  
henni	  þykir	  að	  það	  þurfi	  að	  skipta	  barnaverndinni	  niður	  því	  það	  sé	  of	  stórt	  „batterí”	  og	  
of	  mikið	  álag	  á	  þeim.	  	  

Einnig	  telur	  hún	  að	  það	  þurfi	  að	  láta	  börnin	  vera	  þátttakendur	  í	  eigin	  
meðferðarákvörðunum,	  „spyrja	  þú	  veist	  unglinginn	  hvað	  vilt	  þú	  gera?	  Hvað	  vilt	  þú	  gera	  
til	  að	  breyta	  þessu?	  Og	  bæta	  þig?”.	  Því	  börn	  í	  þessari	  stöðu	  séu	  með	  svo	  „lága	  
sjálfsmynd”	  á	  þessum	  stundum	  og	  „finnst	  maður	  ekki	  geta	  neitt	  og	  manni	  finnst	  maður	  
bara	  eiga	  að	  vera	  í	  neyslu	  því	  maður	  getur	  ekki	  gert	  neitt	  annað.	  Þannig	  að	  maður	  þarf	  
einhvern	  svona	  til	  að	  trúa	  á	  sig	  og	  hrós	  og	  ýta	  manni	  uppá	  við”.	  Sem	  sagt	  að	  byggja	  upp	  
barnið	  en	  ekki	  bara	  setja	  það	  í	  geymslu,	  „þú	  getur	  ekkert	  tekið	  bara	  mölbrotið	  barn	  eða	  
ungling	  eða	  bara	  eitthvað	  og	  ætlast	  til	  þess	  að	  hann	  sé	  að	  fara	  að	  bæta	  sig	  ...	  og	  tala	  um	  
þetta,	  af	  því	  að	  það	  þarf	  alveg	  kjark	  til	  þess	  að	  tala	  um	  vandamál”.	  	  

Skúli	  segir	  að	  það	  séu	  „náttúrulega	  alls	  staðar	  hlutir	  sem	  mætti	  bæta”.	  Hann	  segir	  
starfsfólk	  mega	  bæta	  aðeins	  viðmótið	  hjá	  sér	  gagnvart	  sjúklingum.	  

Skúla	  finnst	  vanta	  áfangaheimili	  fyrir	  ungmenni	  „sem	  er	  kannski	  í	  kvíðnara	  kantinum	  
eða	  þú	  veist,	  meira	  svona	  á	  erfitt	  með	  að	  vera	  	  ...	  eitthvað	  fyrir	  fólkið	  sem	  er	  kannski	  
bæði	  með	  geðrænan	  og	  fíknivanda,	  mér	  myndi	  finnast	  það	  sniðugt”.	  Einnig	  telur	  hann	  
að	  það	  mætti	  vera	  „fleiri	  12	  spora	  meðferðir”	  í	  boði	  fyrir	  ungt	  fólk	  og	  fleiri	  
meðferðarúrræði	  „fyrir	  fólk	  sem	  er	  í	  yngri	  kantinum,	  eftirmeðferð,	  þú	  veist	  eins	  og	  
Staðarfell”,	  þar	  sem	  er	  fræðsla	  og	  unnið	  markvisst	  að	  bata	  því	  honum	  finnst	  að	  allir	  eigi	  
að	  „læra	  eitthvað”	  í	  meðferð.	  	  

Lára	  segir	  að	  það	  þurfi	  „fólk	  sem	  vita	  hvað	  þau	  eru	  að	  gera	  til	  að	  vinna	  með	  unga	  
krakka,	  fólk	  sem	  hefur	  verið	  í	  neyslu	  og	  fólk	  sem	  hefur	  ekki	  verið	  í	  neyslu”.	  Einnig	  leggur	  
hún	  áherslu	  á	  að	  það	  þurfi	  „góða	  eftirfylgni”	  sem	  sé	  eitt	  af	  því	  „mikilvægasta”.	  

Hún	  telur	  að	  það	  þurfi	  langtímameðferðarúrræði,	  svipað	  því	  sem	  hún	  sótti	  á	  
norðurlöndunum.	  Það	  sem	  var	  mikið	  aðhald	  og	  til	  að	  mynda	  fékk	  hún	  „ekki	  að	  vera	  með	  
síma	  fyrstu	  sex	  mánuðina”	  sem	  hún	  segir	  að	  hafi	  hjálpað	  sér	  mjög	  mikið.	  Einnig	  fékk	  
hún	  ekki	  að	  fara	  „út	  ein	  fyrstu	  tvo	  mánuðina”.	  Þar	  sem	  ungmennum	  er	  komið	  hægt	  og	  
rólega	  inn	  í	  lífið	  aftur	  og	  byrja	  „hægt	  og	  rólega	  að	  læra	  að	  lifa	  uppá	  nýtt”.	  	  
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Tanja	  telur	  að	  það	  væri	  gott	  „ef	  það	  væri	  ...	  fleiri	  meðferð[arform]	  hérna	  á	  Íslandi,	  ...	  
[og	  úrræði]	  þá	  sérstaklega	  líka	  uppá	  ...	  geðdeild	  ...	  	  þetta	  skiptir	  mig	  svo	  ótrúlega	  miklu	  
máli”.	  Henni	  þykir	  heilbrigðiskerfið	  álíta	  fíkla	  sem	  „einhverja	  aumingja”,	  en	  málið	  sé	  að	  
þetta	  er	  „fólk	  sem	  að	  er	  mennskt	  	  ...	  fólk	  sem	  er	  að	  díla	  við	  hlutina	  sína	  á	  ranga	  vegu”.	  	  

4.1.4   Forvarnir	  

Þegar	  rætt	  var	  við	  viðmælendur	  um	  forvarnir	  þeirra	  komu	  fram	  tvö	  meginþemu;	  
Forvarnir	  byrja	  of	  seint	  og	  Upplýst	  fræðsla	  (börn;	  foreldrar;	  samfélagið).	  Hér	  á	  eftir	  
verður	  vísað	  í	  svör	  ungmennanna	  til	  að	  styðja	  við	  þemun.	  

4.1.4.1   Forvarnir	  byrja	  of	  seint	  

Flest	  segja	  ungmennin	  að	  forvarnirnar	  sem	  þau	  hlutu	  hafi	  byrjað	  of	  seint,	  eða	  þegar	  þau	  
höfðu	  þegar	  byrjað	  að	  fikta	  með	  vímuefni.	  Einnig	  að	  þær	  hafi	  verið	  of	  vægar	  og	  ekki	  
líklegar	  til	  árangurs.	  	  

Arna	  var	  búin	  að	  „prófa	  eiturlyf”	  áður	  en	  hún	  hafði	  fengið	  forvarnir	  um	  vímuefni.	  
Hana	  minnir	  að	  hún	  hafi	  fengið	  fyrst	  vímuefnafræðslu	  í	  skólanum	  í	  „7.	  eða	  8.	  bekk”	  og	  
þá	  var	  það	  Maritafræðslan.	  	  

Margrét	  segir	  að	  henni	  hafi	  þótt	  vera	  svo	  „ótrúlega	  takmarkað	  hvað	  mátti	  og	  hvað	  
mátti	  ekki	  sko”	  tala	  um	  þegar	  hún	  var	  í	  grunnskóla	  og	  „þetta	  hafi	  alveg	  verið	  minna,	  
svona	  undir	  yfirborðinu	  að	  þú	  veist,	  að	  það	  hafi	  ekkert	  verið	  mikið	  uppi	  sko”.	  Bekkurinn	  
hennar	  í	  grunnskóla	  tók	  þátt	  í	  átakinu	  um	  reyklausa	  bekkinn	  þegar	  hún	  var	  í	  7.	  bekk.	  Um	  
það	  segir	  hún	  að	  það	  hafi	  verið	  „rétt	  áður”	  en	  hún	  byrjaði	  sjálf	  að	  reykja.	  Hún	  „hafði	  
engan	  áhuga	  á	  þessu	  	  ...	  Þetta	  var	  ekkert	  svona	  eitthvað	  sem	  náði	  til	  manns	  eitthvað	  
sko”.	  	  

Skúli	  fékk	  einhvern	  skerf	  af	  forvörnum	  í	  grunnskóla,	  „Maritafræðslan	  var	  eitt	  	  ...	  við	  
fengum	  einhverjar	  forvarnir	  frá	  hjúkrunarfræðing	  einhvern	  tímann	  og	  svona	  ...	  Sko	  við	  
fengum	  fyrstu	  forvarnirnar	  svona	  10/11	  ára	  held	  ég”.	  Maritafræðslan	  segir	  hann	  að	  hafi	  
verið	  þegar	  hann	  var	  í	  „9	  eða	  10	  bekk”	  og	  einnig	  tók	  þau	  þátt	  „í	  anti	  nicotin	  dótinu	  
þarna,	  ekki	  reykja	  eitthvað”.	  Hann	  segist	  ekki	  hafa	  fengið	  neinar	  „almennilegar	  forvarnir	  	  
...	  ekkert	  svona	  sem	  greip	  þig	  fattarðu”.	  	  

Hann	  fékk	  „jafningjafræðsluna	  í	  unglingavinnunni	  eftir	  10.	  bekk”	  sem	  honum	  þótti	  
mjög	  „fínt”	  og	  frá	  fjölskyldunni	  fékk	  hann	  að	  heyra	  að	  vímuefni	  væru	  slæm,	  en	  það	  var	  
heldur	  ekkert	  sem	  „greip”	  hann.	  	  

Ég	  meina	  ef	  þú	  lest	  einhverja	  tölfræði,	  þú	  veist	  10%	  af	  þeim	  sem	  blablabla	  
gera	  þetta	  gætu	  orðið	  þetta.	  Þú	  veist,	  þú	  ert	  aldrei	  að	  fara	  að	  hugsa	  þú	  
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veist,	  ég	  er	  einn	  að	  þessum	  10%	  skilurðu.	  Það	  er	  miklu	  hentugra	  fyrir	  þig	  að	  
hugsa	  skilurðu,	  nei	  ég	  er	  90%	  skilurðu.	  Það	  eru	  lang	  flestir	  sem	  komast	  upp	  
með	  þetta.	  Afhverju	  ætti	  ég	  ekki	  að	  gera	  það?	  

Lára	  man	  eftir	  að	  maður	  að	  nafni	  „Maggi	  frá	  Samhjálp”	  hafi	  komið	  í	  skólann	  hjá	  
henni	  þegar	  hún	  var	  „12	  eða	  13	  ára”	  með	  „forvörn	  um	  fíkniefni”	  en	  þá	  hafi	  það	  verið	  
orðið	  „of	  seint”	  því	  hún	  hafi	  þegar	  verið	  „byrjuð	  í	  neyslu	  þá”.	  	  

Tanja	  fékk	  einnig	  Maritafræðsluna	  þegar	  hún	  var	  í	  8.	  bekk	  í	  grunnskóla	  en	  segir	  að	  
það	  hafi	  verið	  of	  seint	  því	  „þarna	  var	  neyslan	  mín	  byrjuð”.	  Henni	  þótti	  fræðslan	  
„mögnuð”	  en	  því	  miður	  of	  seint.	  Einnig	  hlutu	  þau	  fræðslu	  „um	  það	  hvernig	  sígarettur	  og	  
áfengi	  og	  eitthvað	  svona	  dæmi	  voru	  fyrir	  sig”	  í	  formi	  fyrirlestra	  frá	  kennurunum	  sínum	  í	  
skólanum.	  	  

4.1.4.2   Upplýst	  fræðsla	  (börn;	  foreldrar;	  samfélagið)	  

Skiptar	  skoðanir	  eru	  þó	  með	  hvaða	  aðferð	  sé	  árangursríkust	  í	  forvörnum,	  en	  þau	  eru	  
sammála	  um	  það	  að	  þær	  þurfi	  að	  höfða	  til	  þess	  hóps	  sem	  fær	  fræðsluna.	  Meðal	  aðferða	  
sem	  þau	  nefna	  er	  að	  segja	  börnum/unglingum	  sannleikann	  um	  vímuefnaneyslu	  og	  
hvernig	  hún	  þróast,	  mörg	  þeirra	  eru	  sammála	  um	  að	  það	  þurfi	  að	  kenna	  börnum	  að	  líta	  
inná	  við	  og	  sjá	  hvað	  það	  er	  sem	  er	  að	  hrjá	  þau	  og	  beina	  þeim	  í	  átt	  að	  vímuefnum.	  
Fræðslan	  þurfi	  að	  vera	  upplýsandi	  og	  útskýra	  fyrir	  þeim	  hvað	  felst	  í	  því	  að	  vera	  háður	  
vímuefnum	  auk	  þess	  sem	  þau	  leggja	  áherslu	  á	  að	  fræðslan	  þurfi	  að	  vera	  frá	  þeim	  sem	  
hafa	  þekkingu	  á	  málefninu.	  Einnig	  nefnir	  ein	  að	  það	  þurfi	  að	  fræða	  foreldra	  svo	  þeir	  geti	  
lesið	  í	  hætturnar	  og	  kunni	  að	  bregðast	  við.	  

Arna	  telur	  að	  það	  megi	  bæta	  forvarnarfræðslu	  fyrir	  börn	  fyrst	  og	  fremst	  með	  því	  að	  	  
„byrja	  fyrr,	  en	  samt	  ekki	  þannig	  að	  það	  veki	  upp	  áhuga	  krakka,	  það	  þarf	  að	  vera	  held	  ég	  
pínu	  svona	  hræðsluáróður,	  alveg	  svona	  lúmskt”.	  	  

Það	  þarf	  ...	  að	  höfða	  til	  unglinga	  ...	  hann	  prófaði	  þetta	  bara	  einu	  sinni	  og	  
hann	  dó	  ...	  	  Afleiðingar	  kannabis,	  þá	  þyrfti	  að	  fá	  sjúklinga	  sem	  hafa	  verið	  
með	  undirliggjandi	  geðsjúkdóma	  sem	  fara	  síðan	  í	  geðrof	  vegna	  
kannabisneyslu	  	  ...	  eða	  mamman	  sem	  missti	  son	  sinn	  af	  því	  að	  hann	  fór	  í	  
geðrof	  útaf	  kannabisneyslu	  og	  hann	  dó	  út	  af	  geðrofinu	  	  ...	  eins	  mikið	  og	  
fræðsla	  er	  mikilvæg	  þá	  held	  ég	  að	  hræðsluáróður	  sé	  alveg	  að	  mörgu	  leyti	  
líka.	  	  

Að	  fræðslan	  sé	  bara	  	  „svona	  brútallý	  honest”.	  Tala	  bæði	  um	  	  „að	  þetta	  geti	  verið	  
gaman	  en	  að	  þetta	  eina	  skipti	  geti	  líka	  orðið	  bara	  drullu	  hættulegt”.	  Hún	  telur	  að	  jafnvel	  



	  
	  

73	  

megi	  	  „bara	  fara	  að	  ljúga	  að	  krökkum	  að	  þau	  geti	  farið	  í	  geðrof	  bara	  af	  þessu	  eina	  
skipti”.	  Einnig	  að	  	  „það	  þurfi	  svoldið	  að	  láta	  krakka	  kannski	  líka	  spurja	  sig,	  afhverju	  viltu	  
drekka?	  Afhverju	  viltu	  vera	  13	  ára	  og	  fara	  á	  fyllirí?	  Hvað	  er	  það	  sem	  er	  spennandi?	  
Afhverju	  viltu	  prófa	  dóp	  og	  hvernig	  líður	  þér	  þegar	  þú	  ert	  að	  fara	  að	  prófa	  dóp?	  Og	  
vikunni	  áður?	  Leið	  þér	  illa	  alla	  vikuna?”.	  Láta	  börnin	  læra	  að	  meta	  ástæður	  þess	  að	  
þeim	  langi	  að	  fara	  að	  prófa	  vímuefni	  sem	  geti	  jafnvel	  orðið	  til	  þess	  að	  virki	  og	  gæti	  	  
„frekar	  snúið	  fólki	  við”.	  	  

Margrét	  segir	  að	  það	  	  „ætti	  alveg	  að	  skikka	  foreldra	  til	  þess	  að	  fara	  á	  eitthvað”	  
námskeið	  eða	  einhvers	  konar	  	  „foreldrafræðslu	  um	  hvernig	  fíkniefni	  geta	  verið	  og	  	  	  ...	  
foreldrarnir	  þurfa	  ekki	  að	  vera	  í	  neyslu	  til	  að	  krakkinn	  fari	  sjálfur	  í	  neyslu.	  Þannig	  að,	  
þekkja	  merkin	  og	  hvernig	  þau	  hegða	  sér”	  vegna	  þess	  að	  hún	  segir	  þetta	  vera	  að	  	  „verða	  
alltaf	  stærra	  og	  stærra	  vandamál”.	  	  

Einnig	  telur	  hún	  að	  það	  	  „þurfi	  bara	  að	  byrja	  fyrr	  að	  fræða	  þau	  	  ...	  þá	  bara	  að	  fara	  
létt	  í	  þetta	  skilurðu”.	  Það	  sé	  oft	  sagt	  að	  það	  megi	  ekki	  „byrja	  of	  snemma	  að	  fræða	  þau	  
því	  þá	  viti	  þau	  hvað	  þetta	  er,	  þau	  eiga	  hvort	  sem	  er	  eftir	  að	  vita	  hvað	  þetta	  er	  hvort	  sem	  
þau	  fara	  í	  þetta	  eða	  ekki”,	  svo	  það	  ætti	  ekki	  að	  vera	  fyrirstaðan.	  Að	  fræðslan	  til	  ungra	  
barna	  sé	  í	  formi	  þess	  að;	  

tala	  um	  ...	  ef	  þér	  líður	  illa,	  ...	  Af	  því	  að,	  þegar	  maður	  skoðar	  alltaf	  grunninn	  
hjá	  öllum,	  þá	  er	  þetta	  alltaf	  eitthvað.	  Eitthvað	  áfall,	  einhver	  vanlíðan,	  
eitthvað	  heima,	  þú	  veist,	  það	  er	  alltaf	  eitthvað.	  Þannig	  að	  það	  þarf	  soldið	  að	  
ná	  þessum	  botni,	  þú	  veist,	  að	  skoða	  þennan	  botn	  til	  þess	  að	  fatta	  þú	  veist	  
manneskjuna,	  afhverju	  og	  þú	  veist,	  það	  þarf	  alltaf	  að	  púsla	  saman.	  

Skúla	  finnst	  vanta	  meira	  um	  „svona	  persónulegri	  forvarnir”	  heldur	  en	  það	  sem	  er	  
boðið	  uppá	  í	  til	  að	  mynda	  „Maritafræðslunni”.	  Hann	  telur	  að	  það	  eigi	  ekki	  að	  notast	  við	  
„hræðslutaktík”	  því	  þær	  „eyðileggja	  svo	  mikið	  fyrir	  forvörnum	  í	  heild”.	  	  

Mér	  finnst	  að	  það	  vanti	  ...	  upplýs[andi]	  fræðslu	  frá	  einhverjum	  sem	  veit	  í	  
alvörunni	  hvað	  hann	  er	  að	  tala	  um,	  þú	  veist	  bara	  eitthvað	  sem	  er	  komið	  frá	  
læknum	  þú	  veist	  ...	  kannabis	  er	  svo	  skaðlegt	  í	  samfélaginu	  okkar	  í	  dag”.	  

Skúli	  segir	  að	  ungir	  krakkar	  í	  dag	  vita	  ekki	  „hversu	  skaðlegt	  gras	  er”	  vegna	  þess	  að	  
það	  sé	  búið	  að	  „feeda	  þig	  af	  svo	  miklu	  kjaftæði	  um	  hvað	  það	  sé	  gott	  og	  hvað	  það	  sé	  
slæmt	  og	  einhvern	  veginn	  bæði	  bara	  jafn	  óskýrt”.	  Hann	  vill	  sjá	  fræðslu	  þar	  sem	  eru	  
„góðar	  staðreyndir,	  fræðslu	  í	  staðinn	  fyrir	  einhverjar	  hræðslutaktíkir”	  ef	  það	  er	  búið	  að	  
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hræða	  einstakling	  lengi	  um	  að	  eitthvað	  slæmt	  eigi	  eftir	  að	  gerast,	  en	  svo	  „gerist	  ekkert	  
slæmt	  strax	  þá	  ertu	  miklu	  líklegri	  til	  þess	  að	  leiðast	  í	  [að	  prófa]”.	  	  

Það	  þurfi	  líka	  að	  fræða	  fólk	  um	  það	  hvað	  það	  felst	  í	  að	  vera	  „háður”.	  „Þú	  veist	  ekkert	  
hvað	  það	  þýðir	  áður	  en	  þú	  verður	  háður.	  Þú	  veist	  ekkert	  í	  hverju	  það	  felst	  skilurðu.	  Þú	  
veist	  það	  getur	  verið	  allt	  frá	  því	  eins	  og	  sumt	  fólk	  verður	  háð	  kaffi	  	  ...	  Eða	  getur	  rage-‐að	  
uppí	  það	  að	  þú	  ert	  á	  götunni	  kreifandi	  næsta	  skammt	  	  ...	  verður	  bara	  einhvern	  veginn	  
svona	  krónískur	  klúðrari	  sem	  bara	  rústar	  öllu	  í	  kringum	  þig	  og	  þú	  veist	  ekkert	  að	  það	  er	  
útaf	  því	  að	  þú	  ert	  háður	  einhvern	  veginn	  og	  það	  sökkar”.	  Það	  vanti	  að	  „upplýsa	  bara	  
fólk	  um	  það	  að	  þú	  missir	  alveg	  stjórn	  á	  lífi	  þínu,	  ekki	  bara	  einhverja	  þú	  veist,	  hvað	  þú	  
notar	  mikið.	  Þetta	  er	  miklu	  meira	  en	  það.	  Þú	  missir	  alveg	  stjórn	  bara	  tilfinningalega,	  
fjárhagslega	  og	  samfélagslega.	  Þú	  veist	  ekkert	  hvað	  þú	  getur”.	  	  

Láru	  fannst	  vanta	  uppá	  jafningjafræðslu,	  „fleira	  ungt	  fólk	  sem	  hefur	  orðið	  edrú,	  sem	  
geta	  talað	  við	  ungt	  fólk”	  því	  það	  séu	  meiri	  líkur	  á	  að	  „ungt	  fólk	  hlusti	  á	  ungt	  fólk”.	  Hafa	  
fræðsluna	  myndræna	  og	  „sýna	  myndir	  af	  sjálfum	  sér	  hvernig	  þau	  litu	  út	  þegar	  þau	  voru	  
í	  sem	  verstu	  neyslu	  og	  hvernig	  þau	  eru	  í	  dag”.	  Einhvern	  sem	  hefur	  reynslu	  af	  því	  að	  vera	  
„edrú”	  og	  hefur	  náð	  „góðum	  árangri”	  í	  sinni	  edrúmennsku.	  	  

Tanja	  segir	  að	  henni	  finnist	  fræðslan	  til	  að	  mynda	  eiga	  að	  koma	  „frá	  manneskju	  sem	  
að	  hefur	  reynslu,	  bara	  eins	  og	  Maritafræðslan,	  nema	  í	  raun	  og	  veru	  þá	  að	  fara	  step	  by	  
step	  í	  hvernig	  hlutirnir	  	  ...	  hver	  er	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  maður	  gerir	  þetta”	  og	  einnig	  að	  
sýna	  „mismunandi	  ástæður	  hjá	  hverjum	  og	  einum”	  og	  hvernig	  „lífernið	  getur	  orðið	  og	  
hvernig	  það	  á	  eftir	  að	  verða”.	  	  	  

	  ...að	  þetta	  sé	  ekki	  bara	  þetta	  high	  sem	  þú	  ert	  að	  fara	  í	  og	  svo	  niðurlægingin	  
sem	  fylgir	  þessu.	  Hvað	  þú	  ert	  búin	  að	  brjóta	  mikið	  á	  sjálfum	  þér.	  Útaf	  því	  að	  
þetta	  bara,	  þetta	  sýnir	  bara	  að	  þér	  þykir	  ekki	  nógu	  vænt	  um	  sjálfan	  þig	  sko.	  
Það	  er	  alveg	  svoleiðis.	  Þetta	  er	  bara	  flótti,	  þetta	  er	  bara	  flótti	  varðandi	  það	  
til	  dæmis	  að	  takast	  á	  við	  	  ....	  þetta	  er	  flótti	  líka	  varðand	  tilfinningar	  að	  gera,	  
þú	  veist,	  útaf	  maður	  er	  hræddur	  við	  höfnun	  og	  maður	  er	  að	  reyna	  að	  fitta	  
inn	  einhvers	  staðar	  og	  maður	  er	  hræddur	  við	  það	  að	  vera	  með	  einhverjum,	  
þú	  veist,	  vera	  með	  maka.	  Útaf	  því	  þú	  veist,	  þetta	  er	  bara	  eitthvað	  innra	  með	  
þér,	  þú	  veist,	  þetta	  er	  bara	  tómarúm.	  Þú	  ert	  að	  fylla	  upp	  í	  þetta	  tómarúm	  
með	  fölskum	  forsendum	  skilurðu.	  Heldur	  en	  að	  vera	  að	  vinna	  í	  þeim	  á	  
heilbrigðlegan	  hátt	  skilurðu.	  	  

Hún	  telur	  einnig	  að	  þetta	  sé	  eitthvað	  samfélagið	  allt	  á	  að	  taka	  þátt	  í,	  því	  „foreldrar	  
stjórna	  því	  ekki”	  þó	  þau	  reyni	  sitt	  besta	  að	  forða	  sínu	  barni	  frá	  vímuefnum,	  þau	  geta	  
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„bent	  börnunum	  sínum	  á	  að	  þetta	  hérna	  getur	  annað	  hvort	  endað	  þannig	  með	  dauða	  
eða	  geðveiki	  eða	  einhverju	  svona.	  Og	  þú	  veist	  þetta	  er	  eitthvað	  sem	  á	  eftir	  að	  gera	  þér	  
slæmt	  og	  allt	  það.	  Það	  er	  bara	  svo	  miklu	  meira	  en	  að	  segja	  það”.	  	  

4.2   Greining	  á	  viðtölum	  við	  fulltrúa	  meðferðarúrræða	  	  
Viðtöl	  voru	  tekin	  við	  fulltrúa	  þeirra	  meðferðaraðila	  sem	  bjóða	  uppá	  meðferðarúrræði	  
fyrir	  ungmenni	  undir	  18	  ára	  aldri	  á	  Íslandi	  í	  dag.	  Í	  ljós	  kom	  að	  einungis	  tveir	  aðilar	  bjóða	  
uppá	  vímuefnaúrræði	  á	  Íslandi	  fyrir	  unglinga	  og	  eru	  það	  úrræði	  á	  vegum	  
Barnaverndarstofu	  og	  unglingadeild	  á	  Vogi,	  sjúkrastofnun	  SÁÁ,	  ásamt	  eftirmeðferð	  á	  
þeirra	  vegum.	  Rannsakandi	  tók	  viðtal	  við	  einn	  fulltrúa	  frá	  Barnaverndarstofu	  og	  í	  viðtali	  
rannsakanda	  við	  fulltrúa	  frá	  SÁÁ	  sátu	  tveir	  aðilar.	  Viðtölin	  fóru	  fram	  í	  húsakynnum	  
hvorrar	  stofnunar	  fyrir	  sig.	  

Þau	  þemu	  sem	  fram	  komu	  í	  viðtölum	  við	  fulltrúa	  meðferðarúrræðanna	  voru	  flokkuð	  
innan	  þriggja	  efnisflokka	  sem	  lögð	  var	  áhersla	  á	  í	  viðtölunum;	  Stefna,	  Þjónusta	  og	  
Árangursmat	  (sjá	  töflu	  2).	  	  

Tafla	  2.	  Efnisflokkar	  og	  þemu	  sem	  komu	  fram	  við	  þemagreiningu	  gagnanna	  frá	  
fulltrúum	  meðferðarúrræða.	  

Stefna	   Þjónusta	   Árangursmat	  

Meðferð	  í	  nærumhverfi	   Unnið	  með	  vanda	  hvers	  og	  eins	  	   Vöntun	  á	  mati	  

Þáttaka	  fjölskyldunnar	   Efla	  félagsfærni	  og	  sjálfstjórn	   Áhugi	  fyrir	  að	  
mæla	  árangur	  

Stuðningur	  til	  þátttöku	  í	  daglegu	  
lífi	  	  

Fræðsla	  og	  eftirfylgni	   	  

Koma	  í	  veg	  fyrir	  smitáhrif	  	   	   	  

	  	  

4.2.1   Stefna	  	  

Í	  efnisflokknum	  Stefna	  komu	  fram	  fjögur	  meginþemu	  í	  stefnu	  þeirra	  í	  málaflokknum;	  
Meðferð	  í	  nærumhverfinu,	  Þátttaka	  fjölskyldunnar;	  Stuðningur	  til	  þátttöku	  í	  daglegu	  lífi	  
og	  Koma	  í	  veg	  fyrir	  smitunaráhrif.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  vísað	  í	  svör	  fulltrúanna	  til	  að	  styðji	  
við	  þemun.	  
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4.2.1.1   Meðferð	  í	  nærumhverfi	  

Meðferðarúrræðin	  leggja	  bæði	  áherslu	  á	  að	  meðferð	  fyrir	  unglinga	  sé	  í	  nærumhverfi	  
þeirra	  og	  að	  þau	  komist	  sem	  fyrst	  aftur	  út	  í	  lífið.	  Barnaverndarstofa	  leggur	  áherslu	  á	  að	  
fyrst	  séu	  notuð	  vægari	  úrræði	  sem	  fara	  fram	  á	  heimili	  unglingsins	  áður	  en	  þau	  eru	  
vistuð	  utan	  heimilis	  og	  SÁÁ	  horfa	  á	  það	  að	  umhverfið	  styðji	  við	  batann.	  

Steinn	  segir	  helstu	  breytingar	  í	  stefnu	  Barnaverndarstofu	  í	  meðferðarúrræðum	  fyrir	  
ungmenni	  á	  Íslandi	  er	  opnun	  meðferðarheimilis	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  	  og	  segir:	  

….	  það	  verður	  fyrir	  unglinga	  sem	  sýna	  alvarlegan	  hegðunar-‐	  og	  
vímuefnavanda	  og	  það	  er	  í	  rauninni	  bara	  styrking	  á	  því	  kerfi	  sem	  að	  við	  
höfum,	  sem	  að	  þú	  sérð	  á	  heimasíðu	  [Barnaverndarstofu]	  sem	  sagt	  með	  
Stuðla	  og	  meðferðarheimilin	  sem	  eru	  úti	  á	  landi,	  Lækjarbakki	  og	  Laugarland	  
...	  þannig	  að	  þetta	  var	  eiginlega	  mestmegnis	  þannig	  að	  meðferðarheimili	  
fyrir	  utan	  Stuðla	  voru	  úti	  á	  landi,	  en	  það	  er	  soldið	  liðin	  tíð	  	  ...	  það	  verður	  
öðruvísi	  ...	  byggt	  meira	  uppá	  fagfólki	  og	  faglegri	  vinnu	  og	  aðlögun	  að	  
venjulegum	  skóla.	  

Steinn	  stiklar	  einnig	  á	  stóru	  og	  talar	  um	  að	  fyrr	  á	  tímum	  hafi	  í	  hugum	  fólks	  „	  …	  eina	  
ráðið	  til	  að	  hafa	  sérhæfða	  meðferð	  verið	  að	  taka	  þau	  og	  setja	  þau	  í	  annað	  umhverfi“	  og	  
nú	  hafi	  þau	  hjá	  Barnaverndarstofu	  áttað	  sig	  á	  að	  „áhuginn	  á	  því	  að	  vista	  börn	  langt	  í	  
burtu	  hafi	  minnkað	  mjög	  mikið.	  Það	  er	  mjög	  mikil	  eftirspurn	  alltaf	  eftir	  Stuðlum	  og	  mjög	  
mikil	  eftirspurn	  eftir	  MST	  [en]	  ekki	  Laugalandi	  eða	  Lækjarbakka”.	  Hann	  lagði	  áherslu	  á	  
að	  það	  þurfi	  að	  þjónusta	  börn	  með	  vímuefnavanda	  í	  „meiri	  tengslum	  við	  sitt	  
heimaumhverfi,	  það	  má	  kannski	  segja	  að	  það	  sé	  kannski	  framtíðarstefnan	  að	  hafa	  sem	  
sagt	  aðlögun	  að	  venjulegu	  umhverfi;	  fjölskyldunni,	  heimaumhverfi,	  skóla	  ...	  stærri	  hluta	  
af	  meðferð	  sem	  fer	  fram	  á	  meðferðarheimilum”.	  Að	  þjónustan	  sé	  meira	  í	  líkingu	  við	  
MST	  kerfið	  „þar	  sem	  að	  það	  snýst	  já	  allt	  um	  það	  að	  halda	  þér	  heima”.	  	  

Með	  innleiðingu	  MST	  kerfisins	  hafa	  áherslur	  í	  meðferðarúrræðum	  fyrir	  ungmenni	  
breyst;	  

	  áhersla	  á	  það	  ...	  að	  gera	  eins	  lítið	  af	  því	  og	  hægt	  er	  ...	  að	  leysa	  þetta	  fyrst	  og	  
fremst	  fyrir	  utan	  heimilið	  en	  geta	  samt	  gert	  það	  þar	  sem	  það	  er	  nauðsynlegt	  
og	  þessi	  stefna	  hefur	  sem	  sagt	  þýtt	  líka	  ...	  að	  þegar	  það	  þarf	  að	  vista	  börn	  á	  
meðferðarheimilum	  þá	  sé	  það	  ekki	  langt	  í	  burtu	  	  ...	  verður	  á	  nýja	  
meðferðarheimilinu	  meira	  af	  því.	  Það	  er	  að	  hafa	  meiri	  tengingu	  í	  
heimaumhverfið.	  	  
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Jóna	  kemur	  inná	  það	  að	  stefna	  þeirra	  hjá	  SÁÁ	  sé	  að	  „	  ...hlutast	  til	  um	  að	  umhverfið	  
styðji	  aftur	  við	  batann,	  alltaf	  að	  hugsa	  um	  það.	  Þannig	  að	  stefnan	  okkar	  er	  í	  rauninni	  
bara	  að	  halda	  í	  horfinu	  eins	  og	  er	  	  ...	  ”.	  

4.2.1.2   Þátttaka	  fjölskyldunnar	  

Meðferðarúrræðin	  hafa	  bæði	  sterka	  stefnu	  hvað	  varðar	  þátttöku	  fjölskyldunnar	  í	  
meðferð	  unglingsins	  þar	  sem	  vímuefnavandinn	  sé	  ekki	  einkamál	  unglingsins	  heldur	  
vandi	  allrar	  fjölskyldunnar	  sem	  heild.	  	  

Steinn	  hjá	  Barnaverndarstofu	  segir	  að	  „megin	  tilgangur	  barnaverndarlaga	  sé	  að	  
styrkja	  foreldra	  í	  uppeldishlutverkinu.	  Styðja	  við	  fjölskylduna.	  Þannig	  að	  það	  er	  ekki	  
megintilgangur	  barnaverndarlaganna	  að	  taka	  börn	  frá	  foreldrunum,	  þvert	  á	  móti.	  
Megintilgangurinn	  er	  að	  hjálpa	  foreldrunum	  að	  vera	  góðir	  foreldrar”.	  Hann	  kemur	  
einnig	  inná	  þá	  ókosti	  sem	  það	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  að	  vista	  börn	  langt	  frá	  heimili	  og	  
foreldrum.	  „Það	  hefur	  þá	  ókosti	  að	  það	  er	  lítil	  tengsl	  við	  fjölskylduna.	  Það	  verður	  
erfiðara	  að	  koma	  til	  baka	  og	  svo	  framvegis”.	  Steinn	  segir	  einnig;	  	  

	  ...kerfið	  okkar	  hefur	  verið	  að	  opnast	  meira	  og	  meira	  þannig	  að	  fjölskyldan	  
tekur	  núna	  miklu	  meiri	  þátt	  í	  meðferðinni	  heldur	  en	  kannski	  fyrir	  5	  árum	  
eða	  10	  árum	  síðan.	  Það	  er	  svona	  eiginlega	  	  ...	  það	  er	  sú	  leið	  sem	  við	  viljum	  
vera	  á.	  En	  um	  leið	  þarf	  náttúrulega	  alltaf	  að	  gæta	  öryggis	  	  ...	  styrkja	  heimilin	  
og	  láta	  börnunum	  líða	  vel.	  

Stefnan	  hjá	  SÁÁ	  í	  unglingameðferð	  á	  Vogi	  er	  samkvæmt	  Jónu	  að	  þau	  vilja;	  

	  ...virkja	  foreldra	  og	  fjölskyldur,	  þetta	  er	  ekki	  einkamál	  unglinganna	  ...	  
Þannig	  að	  stefnan	  og	  sýnin	  er	  sú	  að	  umhverfið	  þarf	  að	  styðja	  við	  þau	  og	  á	  
sama	  hátt	  þá	  höfum	  við	  verið	  ...	  með	  átak	  í	  því	  að	  hafa	  eftirfylgni	  ...	  einn	  
liður	  af	  þessu	  er	  að	  boða	  alla,	  líka	  foreldra	  þeirra	  sem	  eru	  ólögráða	  alla	  
vega,	  þessi	  yngri	  í	  viðtal	  þannig	  að	  útskriftarblað	  sé	  skýrt	  og	  foreldrarnir	  vita	  
hvert	  þeirra	  hlutverk	  er.	  

4.2.1.3   Stuðningur	  til	  þátttöku	  í	  daglegu	  lífi	  

Úrræðin	  hafa	  það	  að	  markmiði	  að	  styðja	  börnin	  til	  þátttöku	  í	  daglegu	  lífi	  að	  meðferð	  
lokinni.	  Steinn	  hjá	  Barnaverndarstofu	  segir	  það	  mikilvægt	  að	  jaðarsetja	  ekki	  börnin	  og	  
að	  meðferðin	  þurfi	  að	  fara	  fram	  í	  venjulegu	  umhverfi.	  Jóna	  hjá	  SÁÁ	  bendir	  á	  mikilvægi	  
þess	  að	  gefa	  foreldrum/forráðamönnum	  þau	  tæki	  eða	  tól	  sem	  þarf	  til	  að	  styðja	  
ungmennin	  í	  daglegu	  lífi	  eftir	  heimkomu.	  	  
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Samkvæmt	  barnaverndarlögunum	  eru	  öll	  úrræðin	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  
tímabundin	  nema	  varanlegt	  fóstur,	  „það	  er	  að	  segja	  þau	  eiga	  að	  hafa	  upphaf	  og	  enda.	  
Þau	  eiga	  bara	  að	  vera	  hlekkur	  í	  þeirri	  keðju	  að	  koma	  barninu	  aftur	  heim	  til	  sín”	  og	  þurfa	  
meðferðarúrræðin	  að	  vera	  	  „Í	  venjulegu	  umhverfi	  með	  venjulegum	  krökkum,	  það	  er	  
aðalatriðið.	  Það	  þarf	  að	  vera	  markmeira,	  ekki	  að	  jaðarsetja	  þau”.	  	  

Hjá	  SÁÁ	  boða	  þau	  foreldra	  ungmennanna	  sem	  leita	  til	  þeirra	  í	  viðtöl	  til	  þess	  að	  
„heyra	  svona	  aðeins	  þeirra	  stöðu,	  hvernig	  þetta	  er	  búið	  að	  vera	  hjá	  þeim.	  Þeirra	  
upplifun	  ...	  og	  þau	  eru	  oft	  með	  þessar	  spurningar:	  Hvað	  get	  ég	  gert?.	  Hvað	  er	  næsta	  
skref	  fyrir	  okkur	  þegar	  hann	  eða	  hún	  kemur	  heim?”	  Í	  þeim	  tilgangi	  að	  gefa	  
foreldrum/forráðamönnum	  þau	  tæki	  sem	  þau	  þurfa	  til	  þess	  að	  styðja	  við	  ungmennin	  í	  
daglegu	  lífi	  eftir	  heimkomu.	  

4.2.1.4   Koma	  í	  veg	  fyrir	  smitunaráhrif	  

Fulltrúarnir	  koma	  inn	  á	  mismunandi	  sjónarhorn	  af	  smitunaráhrifum,	  Steinn	  hjá	  
Barnaverndarstofu	  talar	  um	  smitunaráhrif	  vegna	  blöndun	  barna	  sem	  vistuð	  eru	  á	  
meðferðarheimilum	  sem	  gerir	  það	  að	  það	  þurfi	  að	  passa	  að	  börn	  með	  minni	  vanda	  
blandist	  ekki	  með	  börnum	  með	  mikinn	  fíknivanda	  og	  læri	  þannig	  af	  reyndari	  börnum.	  
Jóna	  hjá	  SÁÁ	  nefnir	  einnig	  sjónarhorn	  smitunaráhrifa	  út	  frá	  forvörnum,	  að	  
edrúmennska	  smiti	  út	  frá	  sér	  rétt	  eins	  og	  neyslumálin.	  	  

Steinn	  kemur	  segir	  frá	  smitunaráhrifum	  og	  viðrar	  áhyggjur	  sínar	  um	  blöndun	  barna;	  

of	  mikil	  blöndun	  mismunandi	  barna	  inná	  meðferðarheimilum,	  börn	  með	  
mikinn	  vanda	  og	  börn	  bara	  með	  miðlungs	  eða	  lítinn	  vanda	  þá	  veistu	  ekki	  
alveg	  hvaða	  áhrif	  það	  hefur.	  Það	  getur	  verið	  að	  börnin	  sem	  eru	  með	  of	  
ólíkan	  vanda	  eða	  miklu	  vægari	  vanda	  að	  þau	  þurfa,	  að	  þeirra	  vandi	  versni	  
bara	  við	  það	  að	  vera	  innan	  um	  börn	  með	  alvarlegan	  vanda	  	  ...	  það	  er	  kallað	  
smitunaráhrif.	  Þess	  vegna	  hefur	  hann	  þrengst	  þessi	  hópur	  sem	  fer	  á	  
meðferðarheimili.	  

Jóna	  nefnir	  einnig	  þátt	  smitunaráhrifa	  en	  frá	  öðrum	  sjónarhóli;	  	  

við	  teljum	  það	  mikilvægt,	  líka	  í	  forvarnarskyni	  því	  hver	  unglingur	  sem	  að	  
nær	  hér	  inn	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  neyslumálin	  hann	  smitar	  út	  frá	  sér	  
alveg	  eins	  og	  neyslan	  smitar	  út	  frá	  sér,	  þá	  sko	  edrúmennskan	  gerir	  það	  líka.	  
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4.2.2   Þjónustan	  

Í	  viðtölunum	  við	  fulltrúa	  meðferðarúrræðanna	  um	  þjónustu	  sem	  þau	  veita	  til	  
ungmenna	  sem	  ekki	  hafa	  náð	  sjálfræðisaldri	  komu	  fram	  þrjú	  meginþemu.	  Þemun	  eru;	  
Unnið	  með	  vanda	  hvers	  og	  eins,	  Efla	  félagsfærni	  og	  sjálfstjórn	  og	  Fræðsla	  og	  eftirfylgni.	  
Hér	  á	  eftir	  verður	  vísað	  í	  svör	  fulltrúanna	  til	  að	  styðja	  við	  þemun.	  

4.2.2.1   Unnið	  með	  vanda	  hvers	  og	  eins	  	  

Fulltrúar	  beggja	  stofnanna	  koma	  inná	  það	  samstarf	  sem	  ríkir	  á	  milli	  þeirra.	  Steinn	  frá	  
Barnaverndarstofu	  segir;	  „	  við	  erum	  alveg	  í	  mjög	  góðum	  samskiptum	  við	  þau	  á	  Vogi	  og	  
fáum	  þjónustu	  frá	  þeim	  á	  lokaða	  deild	  Stuðla.	  Þau	  eru	  náttúrulega	  mest	  sérfræðingar	  
landsins	  í	  fíknilækningum	  og	  öllu	  því,	  það	  er	  enginn	  vafi”.	  Einnig	  nefnir	  Jóna	  hjá	  SÁÁ;	  „	  
Við	  aðstoðum	  aðeins	  niðri	  á	  Stuðlum.	  Þar	  er	  hjúkrunarfræðingur	  og	  læknir	  á	  vakt	  sem	  
að	  hjálpa	  og	  styðja	  við	  ef	  það	  eru	  einhverjir	  krakkar	  þar	  í	  afeitrun	  og	  fíknivandræðum.	  
Það	  er	  svona	  eina	  formlega”.	  

Steinn	  kemur	  einnig	  inná	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  báðir	  aðilar	  séu	  að	  þjónusta	  sama	  hópinn	  
þá	  „	  	  ...	  vitum	  [við]	  að	  við	  erum	  að	  gera	  sitthvorn	  hlutinn	  og	  báðir	  bera	  virðingu	  fyrir	  
hinum.	  Báðir	  vita,	  að,	  að	  þetta	  er	  bara	  sitthvor	  hluturinn”.	  

Fulltrúarnir	  leggja	  áherslu	  á	  að	  vinna	  með	  rót	  vandans	  og	  finna	  hvað	  það	  var	  sem	  leiddi	  
unglingana	  á	  þessa	  braut	  sem	  þau	  eru	  komin	  á.	  Þar	  sem	  oftar	  en	  ekki	  liggur	  að	  baki	  
tilfinninga-‐	  eða	  hegðunarvandi	  sem	  þarf	  að	  taka	  á	  til	  þess	  að	  ungmennin	  nái	  tilætluðum	  
bata.	  Einnig	  geta	  heimilisaðstæður	  spilað	  inn	  í.	  

„Vandinn	  hefur	  kannski	  verið	  að	  þetta	  er	  soldið	  hópur	  sem	  lendir	  á	  milli	  ”	  segir	  Jóna	  hjá	  
SÁÁ	  þegar	  umræðan	  snýst	  að	  þeim	  vanda	  sem	  þessi	  hópur	  hefur,	  ungmenni	  sem	  ekki	  
hafa	  náð	  lögaldri	  og	  glíma	  við	  vímuefna-‐	  eða	  fíknivanda.	  	  

Af	  því	  að	  þetta	  er	  vandamál,	  sem	  kemur	  fram	  á	  unga	  aldri.	  Geðrænn	  vandi	  
og	  svo	  neysluvandinn,	  hann	  kemur	  strax	  þarna	  og	  er	  mjög	  aktúelt	  þú	  veist	  
að	  ungmenni	  eru	  í	  lífshættu.	  Þetta	  er	  það	  sem	  helst,	  dregur	  þau	  helst	  til	  
dauða	  er	  þetta	  og	  það	  vantar	  soldið,	  það	  að	  fá	  backup	  frá	  hinu	  opinbera	  
með	  fjármagn	  og	  stefnu	  og	  sýn	  á	  þessi	  mál.	  Þannig	  að	  við	  getum	  alveg	  verið	  
með	  sýn,	  alveg	  fram	  í	  rauðan	  dauðann	  en	  getum	  ekkert	  framfylgt	  henni.	  	  

Hún	  heldur	  áfram	  og	  talar	  um	  að	  „mikill	  hegðunarvandi.	  Þau	  eru	  búin	  að	  vera	  alls	  
staðar	  svona	  við	  kerfið	  (Jóna	  steytir	  saman	  hnefum)	  og	  allir	  að	  á	  þeim	  sko	  ...	  Þetta	  er	  
ekki	  einfalt.	  Námsörðuleikar,	  ADHD	  og	  alls	  konar	  kvillar	  með“.	  Ragna	  samstarfskona	  
hennar	  hjá	  SÁÁ	  tekur	  undir	  þetta	  og	  segir	  að	  „Það	  er	  yfirleitt	  einhver	  annar.	  Þó	  við	  
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séum	  kannski	  ekki	  með	  tölur	  yfir	  það	  þá	  er	  oftast	  einhver	  annar	  vandi.	  Kvíði,	  þunglyndi,	  
ADHD,	  hegðunarvandi,	  mótþróaþrjóskuröskun	  í	  æsku,	  þú	  veist	  það	  er	  allt	  sko”.	  	  

Steinn	  tekur	  í	  sama	  streng	  og	  segir	  að:	  

áhættuþættirnir	  á	  bakvið	  vímuefnavanda	  eru	  sömu	  áhættuþættirnir	  og	  við	  
erum	  að	  vinna	  með,	  með	  börnunum	  inn	  á	  Stuðlum.	  Það	  eru	  þá	  
persónubundnir	  þættir	  og	  viðhorf	  og	  aðstaða,	  það	  er	  fjölskyldan,	  það	  er	  
skólinn,	  það	  er	  aðlögun	  og	  svo	  framvegis.	  Það	  er	  félagsfærni,	  sjálfsstjórn,	  
tilfinningastjórn	  og	  þetta	  tengist	  líka	  hegðunar	  og	  afbrotavandanum,	  
siðferðileg	  rökræða	  	  ...	  og	  við	  erum	  alltaf,	  eiginlega	  alltaf	  með	  blandaðan	  
hegðunarvanda	  og	  vímuefnavanda.	  Það	  er	  eiginlega	  enginn	  sem	  kemur	  inn	  
til	  okkar	  sem	  er	  bara	  með	  vímuefnavanda	  	  ...	  eðli	  málsins	  samkvæmt	  af	  því	  
það	  kallar	  á	  það	  að	  þú	  ert	  að	  hlaupa	  í	  burtu	  og	  gera	  eitthvað	  sem	  þú	  átt	  ekki	  
að	  gera	  og	  skrópa	  í	  skólanum.	  Þannig	  verður	  hegðunarvandinn	  til.	  En,	  en	  
það	  er	  oftast	  eitthvað	  fleira	  á	  ferðinni.	  Stundum	  er	  það	  áfallasaga,	  stundum	  
er	  það	  kvíði	  og	  þunglyndi,	  stundum	  er	  það	  fjölskylduaðstæður.	  

Úrræðin	  reyna	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  halda	  úti	  eins	  fjölþættri	  þjónustu	  og	  þau	  
mögulega	  geta	  til	  þess	  að	  höfða	  til	  sem	  flestra.	  Þau	  reyna	  að	  hafa	  þjónustuna	  eins	  
einstaklingsmiðaða	  og	  mögulegt	  er	  og	  bjóða	  þar	  af	  leiðandi	  uppá	  mismunandi	  leiðir	  og	  
þjónustu	  innan	  úrræðanna.	  	  

Hjá	  SÁÁ	  reyna	  þau	  að	  	  „halda	  uppi	  eins	  margþættri	  þjónustu	  og	  hægt	  er”	  og	  í	  
stefnubreytingu	  hjá	  þeim	  sem	  átti	  sér	  stað	  á	  síðasta	  ári	  var	  að	  þau	  bættu	  „inn	  
sálfræðingi	  inná	  unglingadeildina”.	  Ragna	  segir	  að	  þau	  nái	  einnig	  að;	  

	  ramma	  þau	  ágætlega	  inn	  og	  það	  er	  líka	  okkar	  gulrót.	  Ef	  að	  þú	  ætlar	  að	  vera	  
í	  meðferð	  þá	  þarftu	  náttúrulega	  að	  mæta	  í	  fyrirlestra,	  þú	  þarft	  að	  standa	  
þig.	  Ef	  við	  finnum	  áhugaleysi	  og	  það	  er	  ekki	  nógu	  mikið	  svona	  motivation	  til	  
breytinga	  þá	  ræðum	  við	  bara	  við	  þau	  og	  bjóðum	  þeim	  að	  koma	  aftur	  seinna.	  
Og	  það	  líka	  reynist	  oft	  líka	  vel.	  Þau	  finna	  bara,	  ég	  er	  ekki	  tilbúin	  í	  þetta.	  Þá	  
koma	  þau	  oft	  nokkrum	  dögum	  seinna	  og	  þá	  koma	  þau	  bara	  eins	  og	  nýjar	  
manneskjur.	  Þurfa	  kannski	  bara	  aðeins	  að	  finna	  sjálf	  hvenær	  þau	  eru	  tilbúin	  
að	  takast	  á	  við	  þetta.	  Það	  hefur	  reynst	  mjög	  vel,	  það	  er	  ótrúlegt	  hvað	  þau	  
breytast	  á	  milli	  innlagna	  sko.	  Bara	  10	  ár	  á	  milli	  þú	  veist.	  	  

Í	  dagsmynstri	  meðferðarinnar	  sem	  ungmenni	  hljóta	  á	  unglingadeildinni	  á	  Vogi,	  
sjúkrastofnun	  SÁÁ,	  segir	  Ragna	  að	  þar	  sé	  „ein	  grúbba	  á	  dag,	  það	  eru	  þrír	  fyrirlestrar	  og	  
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svo	  AA-‐fundir	  á	  kvöldin	  og	  svo	  eru	  þau	  líka	  í	  einstaklingsviðtölum,	  bæði	  hjá	  ráðgjafa	  og	  
svo	  [sálfræðingi],	  eftir	  þörfum	  náttúrulega”.	  Einnig	  segir	  Jóna	  að	  það	  sé	  	  veitt	  
einstaklingsþjónusta	  og	  koma	  þær	  inná	  að	  „það	  eru	  náttúrulega	  ekkert	  allir	  sem	  fá	  þú	  
veist	  sömu	  meðferðina”	  að	  hún	  sé	  mun	  einstaklingsmiðaðri	  en	  hjá	  þeim	  fullorðnu	  og	  er;	  	  

aðallega	  svona	  psycho	  education,	  með	  stuðningi	  í	  að	  greina	  þeirra	  vanda	  og	  
hvað	  er	  hægt	  að	  gera	  í	  framhaldinu.	  Á	  þessum	  afeitrunartíma	  fer	  ekki	  fram	  
einhverskonar	  mikil	  úrvinnsla	  á	  hlutunum,	  meira	  að	  þó	  reyna	  að	  greina	  og	  
koma	  með	  svona	  hjálpartæki	  við	  að	  glíma	  við	  aðstæðurnar	  og	  næsta	  skref.	  

Hjá	  Barnaverndarstofu	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  „það	  er	  engin	  ein	  tegund	  meðferðar	  sem	  
hentar	  öllum.	  Fullorðinsmeðferð	  er	  ekki	  ætluð	  börnum”.	  Til	  að	  mynda	  býður	  
Barnaverndarstofa	  uppá	  ýmsar	  tegundir	  meðferðarúrræða,	  eins	  og	  MST,	  Stuðla,	  
meðferðarheimilin	  á	  Laugarlandi	  og	  Lækjarbakka	  og	  svo	  í	  framtíðinni	  nýja	  
meðferðarstöð	  sem	  áætlað	  er	  að	  opni	  í	  Reykjavík.	  Eru	  þessi	  úrræði	  eins	  mismunandi	  og	  
þau	  eru	  mörg.	  Til	  að	  mynda	  er	  „alveg	  helmingur	  barna	  sem	  koma	  í	  MST	  sem	  eru	  með	  
annaðhvort	  vímuefnavanda	  eða	  að	  það	  er	  hluti	  af	  vandanum	  að	  þau	  eru	  byrjuð	  að	  fikta	  
við	  vímuefni	  	  ...	  það	  er	  líka	  dæmi	  um	  það	  að	  börn	  sem	  hafa	  verið	  í	  mikilli	  neyslu	  geti	  geti	  
nýtt	  sér	  MST	  meðferð”	  og	  fer	  MST	  meðferðin	  fram	  á	  heimili	  ungmennanna.	  Hin	  úrræði	  
Barnaverndarstofu	  fara	  þó	  fram	  utan	  heimilis.	  

4.2.2.2   Efla	  félagsfærni	  og	  sjálfstjórn	  

Meðferðarúrræðin	  leggja	  upp	  með	  að	  efla	  félagsfærni	  og	  sjálfsstjórn	  með	  
viðurkenndum	  og	  þaulreyndum	  aðferðum	  á	  borð	  við	  áhugahvetjandi	  samtal,	  
reiðistjórnun,	  fíknispjörun	  og	  streitustjórnun	  til	  þess	  að	  gefa	  börnunum	  þau	  tól	  sem	  þau	  
þurfa	  til	  að	  bæta	  lífsgæði	  sín	  til	  frambúðar.	  	  

Hjá	  Barnaverndarstofu	  er	  reynt	  að	  hafa	  „	  ...	  svona	  aðferðir	  til	  þess	  að	  mótivera	  ...”	  
ungmennin	  í	  úrræðunum.	  Það	  þarf	  að	  „	  ...	  fara	  mismunandi	  leiðir	  og	  með	  börn	  og	  
unglinga	  	  	  ...	  horfa	  miklu	  meira	  á,	  á	  eins	  og	  leiðir	  eins	  og	  félagsfærni,	  sjálfsstjórn,	  tengsl	  
við	  fjölskylduna,	  tengsl	  við	  vinina,	  hvern	  ertu	  að	  umgangast,	  hverja	  áttu	  ekki	  að	  
umgangast.	  Þú	  þarft	  að	  stýra	  miklu	  meira	  og	  þú	  átt	  að	  gera	  það”.	  Í	  prógramminu	  sem	  
Barnaverndarstofa	  leggur	  uppi	  með	  er	  grunnþátturinn	  hjá	  þeim	  „	  ...	  þjálfun	  í	  félagsfærni	  
og	  sjálfsstjórn	  og	  siðfræðileg	  rökræða”.	  Til	  þess	  að	  þjálfa	  þessa	  þætti	  segir	  Steinn	  að	  
notast	  sé	  við;	  

	  ...	  ART	  þjálfun	  og	  við	  erum	  með	  áhugahvetjandi	  samtal,	  motivation	  
interviewing,	  til	  þess	  að	  forðast	  svona	  rökræður	  og	  það	  að	  fara	  framúr	  
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þeim.	  Reyna	  að	  mótivera	  þau	  í	  litlum	  skrefum	  og	  geta	  unnið	  með	  tvíbendni	  
...	  ég	  vil	  kannski	  fyrir	  hádegi	  hætta	  en	  ekki	  eftir	  skilurðu.	  Þetta	  einkennir	  
börn	  og	  unglinga	  og	  það	  gefur	  auga	  leið	  að	  þannig	  verður	  líka	  að	  vinna	  
vímuefnameðferðir	  fyrir	  þennan	  hóp.	  

Hjá	  SÁÁ	  er	  fókusinn	  með	  vinnu	  þeirra	  í	  meðferðarúrræði	  sínu	  á	  „	  ...	  fíknispjörun,	  
streitustjórnun	  og	  hvernig	  þú	  átt	  að	  bæta	  lífsgæði	  þín	  með	  því	  að	  nota	  ekki	  vímuefni”.	  

4.2.2.3   Fræðsla	  og	  eftirfylgni	  

Úrræðin	  bjóða	  bæði	  uppá	  eftirfylgni	  eftir	  að	  meðferð	  lýkur	  hjá	  þeim.	  Barnaverndarstofa	  
sinnir	  eftirliti	  í	  allt	  að	  6	  mánuði	  eftir	  að	  meðferðinni	  lýkur	  og	  SÁÁ	  býður	  uppá	  valfrjálsa	  
eftirfylgni	  á	  göngudeild	  þeirra	  í	  Von	  þar	  sem	  fer	  fram	  hópastarf	  ásamt	  öðrum	  
nýútskrifuðum	  ungmennum	  í	  formi	  fræðslu	  og	  einnig	  bjóða	  þau	  uppá	  vikulega	  
foreldrafræðslu.	  	  

Þau	  ungmenni	  sem	  fara	  á	  Stuðla,	  úrræði	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu,	  fara	  í	  
eftirmeðferð	  hjá	  þeim	  sem	  að	  „	  ...	  getur	  verið	  allt	  að	  6	  mánuðir”.	  Eftir	  að	  kerfið	  þeirra	  
var	  einfaldað	  frá	  og	  með	  síðasta	  hausti	  er	  búið	  að	  „	  ...	  tengja	  saman	  alveg	  eftirmeðferð	  
Stuðla	  við	  þau	  börn	  sem	  að	  koma	  þá	  síðan	  út	  á	  meðferðarheimilin,	  skilurðu,	  fara	  þá	  á	  
meðferðarheimili	  í	  framhaldi	  af	  Stuðlum	  og	  þá	  fá	  þau	  eftirmeðferðina	  frá	  Stuðlum	  	  ...”.	  	  
Steinn	  segir	  að	  þjónustan	  sem	  Barnaverndarstofa	  veitir	  sé	  stigskipt;	  

það	  er	  að	  segja	  það	  þarf	  að	  vera	  eitthvað	  sem	  kemur	  á	  undan,	  þannig	  að	  
það	  sé	  hægt	  að	  gera	  allt	  til	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  það.	  Og	  það	  þarf	  líka	  að	  vera	  
eitthvað	  á	  eftir,	  þannig	  að	  þú	  veist,	  að	  þegar	  barn	  útskrifast	  á	  
meðferðarstað	  þá	  þarf	  fyrst	  að	  vera	  miklu	  meiri	  stuðningur	  í	  umhverfinu	  
sem	  það	  kemur	  í	  og	  það	  eru	  margir	  aðrir	  sem	  bera	  ábyrgð	  þar.	  Við	  höfum	  
reynt	  að	  bæta	  það	  gríðarlega	  mikið	  ...	  eftirmeðferðin	  aðstoðar	  við	  það	  [að	  
finna	  skóla	  eða	  vinnu].	  Eftirmeðferðin	  er	  með	  svona	  sérstakt	  í	  rauninni	  
prógramm,	  IPS	  heitir	  það,	  sem	  er	  í	  rauninni	  ákveðin	  aðferð	  við	  að	  tengja	  þau	  
við	  vinnustaði	  og	  svoleiðis	  þannig	  að	  það	  eru	  í	  rauninni	  svoleiðis	  hlutir	  sem	  
skipta	  í	  rauninni	  miklu	  máli.	  Svo	  er	  náttúrulega	  líka,	  og	  maður	  verður	  bara	  
að	  horfast	  í	  augu	  við	  það,	  að	  það	  er	  líka	  alltaf	  takmörk	  fyrir	  því	  hvað	  þú	  
getur	  gert	  mikið.	  Þú	  getur	  í	  rauninni	  ekki	  elt	  eitthvað	  barn	  allan	  
sólarhringinn.	  
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Hjá	  SÁÁ	  segir	  Jóna	  að	  eftirmeðferð	  ungmennanna	  felist	  í	  hópmeðferð	  sem	  er	  í	  boði	  
fyrir	  þau	  á	  göngudeild	  stofnunarinnar,	  þá	  eru	  vikulegir	  hópar,	  sem	  er	  bæði	  viss	  meðferð	  
og:	  

þar	  er	  fræðsla	  og	  farið	  yfir	  svona	  verkefni	  og	  líka	  svona	  félagslegt	  fyrirbæri,	  
þar	  sem	  allir	  fara	  saman	  í	  keilu	  eða	  farið	  út	  úr	  húsi	  og	  eitthvað	  gert	  til	  þess	  
að	  efla	  félagsfærni	  og	  gera	  eitthvað	  edrú.	  Það	  er	  aftur	  liður	  í	  þessu	  að	  
endurhæfingin	  þarf	  að	  fara	  fram	  þannig	  við	  getum	  verið	  hæf	  til	  að	  takast	  á	  
við	  umhverfið	  sitt	  en	  ekki	  bara	  að	  sitja	  hér	  og	  fá	  lækningu	  inn	  á	  stofnun.	  

Ungmennin	  geta	  mætt	  valfrjálst	  í	  allt	  að	  fimm	  skipti.	  Meðal	  þess	  sem	  boðið	  hefur	  
verið	  uppá	  í	  þessum	  grúbbum	  er	  fræðsla	  til	  að	  mynda	  um	  kvíða	  og	  hvernig	  eigi	  að	  
„verðlauna	  sig	  í	  batanum	  og	  svona,	  hvernig	  á	  að	  styrkja	  sig	  í	  batanum”.	  Í	  lokin	  er	  svo	  
boðið	  uppá	  einhverskonar	  viðburð	  og	  svo	  er	  hefðbundinn	  hópur	  þar	  sem	  er	  verið	  að	  
„ræða	  vikuna	  og	  hvernig	  er	  búið	  að	  ganga	  og	  svona”.	  	  

Til	  að	  hafa	  inngripið	  í	  líf	  ungmennanna	  sem	  leita	  til	  SÁÁ	  í	  vímuefnameðferð	  sem	  
minnst	  er	  boðið	  uppá	  foreldrafræðslu	  í	  hverri	  viku	  „þar	  sem	  foreldrar	  koma	  í	  fjögur	  
skipti	  og	  fá	  fyrirlestur	  og	  svo	  eru	  hópar,	  já	  í	  rauninni	  5	  skipti	  ...	  svona	  hópasamtal	  og	  
annað”.	  Einnig	  er	  í	  boði	  aðstandendameðferð	  sem	  er	  „gott	  úrræði	  að	  læra	  inná	  
sjúkdóminn	  og	  hvernig	  þú	  átt	  að	  umgangast	  hann	  og	  við	  köllum	  það	  námskeið	  í	  það	  
hvernig	  er	  að	  vera	  aðstandandi.	  En	  það	  er	  ekkert	  sérsniðið	  fyrir	  unglinga,	  þetta	  er	  hins	  
vegnar	  sérsniðið	  fyrir	  fólk	  sem	  á	  ungmenni”.	  	  

4.2.3   Árangursmat	  

Þegar	  talið	  barst	  að	  árangursmati	  á	  úrræðum	  stofnanna	  komu	  fram	  tvö	  meginþemu;	  
Vöntun	  og	  Áhugi.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  vísað	  í	  svör	  fulltrúanna	  til	  að	  styðja	  við	  þemun.	  

4.2.3.1   Vöntun	  á	  mati	  

Í	  umræðunni	  um	  mat	  á	  árangri	  stofnanna	  sagði	  Steinn	  það	  erfitt	  og	  að	  það	  hafi	  vafist	  
fyrir	  þeim	  hjá	  Barnaverndarstofu	  og	  þau	  hafi	  „því	  miður	  ekki	  kannski	  gert	  nógu	  mikið	  af	  
því	  	  ...	  ekki	  gert	  nógu	  mikið	  ráð	  fyrir	  þessu	  inní”	  og	  þetta	  sé	  vandmeðfarið	  verk	  og	  að	  
„það	  er	  hægt	  að	  gera	  allskonar	  sem	  að	  segir	  þér	  samt	  ekki	  það	  sem	  þú	  vildir	  vita”.	  Hjá	  
SÁÁ	  hafa	  þau	  ekki	  metið	  árangurinn	  á	  starfinu	  í	  eiginlegum	  skilningi,	  „árangursmatið	  
hefur	  ekki	  verið	  annað	  en	  bara	  að	  koma	  þeim	  í	  gegn	  og	  veita	  þessa	  þjónustu	  og	  fylgja	  
þeim	  eftir.	  Skoða	  biðlista	  og	  dropout	  og	  svoleiðis“.	  	  
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4.2.3.2   Áhugi	  fyrir	  að	  mæla	  árangur	  

Steinn	  segir	  að	  áhugi	  sé	  fyrir	  að	  árangursmeta	  starfið	  og	  „er	  algjörlega	  á	  því	  að	  við	  
ættum	  að	  gera	  meira	  af	  þessu	  [árangursmati]”.	  En	  þetta	  sé	  spurning	  um	  fjármagn	  og	  að	  
það	  hafi	  í	  „rauninni	  ekki	  bara	  haft	  mannskap	  í	  það,	  að	  gera	  það.	  Af	  því	  maður	  þarf	  alltaf	  
einhvern	  veginn	  að	  forgangsraða	  einhverju	  öðru,	  þetta	  er	  alltaf	  sama	  afsökunin”.	  

Hjá	  SÁÁ	  er	  áhuginn	  til	  staðar	  að	  árangursmeta	  starfið	  og	  kemur	  Jóna	  inn	  á	  að	  
„vonandi	  höfum	  við	  tækifæri	  til	  þess	  einhvern	  tímann”.	  
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5   Umræða	  	  

Vímuefnaneysla	  unglinga	  er	  stórt	  samfélagslegt	  heilsufarsvandamál	  og	  ungmenni	  sem	  
eiga	  við	  ákveðinn	  vanda	  að	  	  stríða	  fyrir	  eru	  sérstakur	  áhættuhópur	  vímuefnaneyslu	  
(Sheidow	  og	  Houston,	  2013).	  Vímuefnaneysla	  á	  Íslandi	  hefur	  þróast	  úr	  því	  að	  áfengi	  sé	  
aðal	  vímuefnið	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  Jón	  Sigfússon,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  Álfgeir	  Logi	  
Kristjánsson,	  2015)	  í	  að	  ungmenni	  neyta	  harðari	  efna	  en	  áður	  fyrr	  (Velferðarráðuneytið,	  
2011;	  Jóhann	  Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017b).	  Þessi	  hópur	  sem	  neytir	  vímuefna	  reglulega	  
hér	  á	  landi	  er	  lítill	  og	  afmarkaður	  en	  vandi	  þeirra	  er	  mikill	  og	  er	  áhyggjuefni	  (Helgi	  
Gunnlaugsson,	  2013)	  sem	  og	  breyting	  á	  neyslumynstri	  ungmenna	  í	  vímuefnum	  (Jóhann	  
Bjarni	  Kolbeinsson,	  2017a).	  Arinbjörn	  Snorrason,	  formaður	  lögreglufélags	  Reykjavíkur,	  
sagði	  vímuefnavanda	  ungmenna	  hafa	  breyst	  til	  hins	  verra	  og	  lögreglumenn	  sjái	  það	  í	  
starfi	  sínu	  að	  aldurinn	  færist	  niður	  á	  við	  og	  neysla	  vímuefna	  sé	  að	  þróast	  í	  gagnstæða	  
átt	  við	  það	  sem	  áður	  var	  (Hólmfríður	  Dagný	  Friðjónsdóttir,	  2018).	  

Í	  þessari	  rannsókn	  var	  leitað	  svara	  við	  þremur	  rannsóknarspurningum	  sem	  tengjast	  
vímuefnavanda	  ungmenna.	  Í	  fyrsta	  lagi	  hver	  sé	  upplifun	  ungmennanna	  af	  eigin	  
vímuefnavanda,	  í	  öðru	  lagi	  hver	  sé	  sýn	  ungmenna	  annars	  vegar	  og	  meðferðaraðila	  hins	  
vegar	  á	  þjónustu	  við	  ungmenni	  í	  vímuefnaneyslu	  og	  í	  þriðja	  lagi	  hver	  sé	  reynsla	  
ungmenna	  sem	  glíma	  við	  vímuefnavanda	  af	  vímuefnaforvörnum	  á	  Íslandi.	  

Hér	  á	  eftir	  verða	  niðurstöðurnar	  nýttar	  til	  þess	  að	  svara	  rannsóknarspurningum	  og	  
samhliða	  verða	  niðurstöður	  settar	  í	  fræðilegt	  samhengi.	  Loks	  verður	  rætt	  hvaða	  
lærdóm	  má	  draga	  af	  niðurstöðum,	  hverjir	  séu	  styrkleikar	  og	  veikleikar	  rannsóknarinnar	  
og	  hver	  séu	  næstu	  skref	  í	  rannsóknum	  á	  þessu	  rannsóknarsviði.	  

5.1   Vímuefnavandinn	  
Í	  fyrstu	  rannsóknarspurningunni	  var	  leitað	  svara	  við	  því	  hver	  sé	  upplifun	  ungmennanna	  
af	  eigin	  vímuefnavanda.	  	  

Rauður	  þráður	  í	  umræðu	  þeirra	  um	  vímuefnavandann	  var	  æskan	  og	  þær	  ýmsu	  
áskoranir	  sem	  þau	  tókust	  á	  við	  í	  æskunni.	  Þau	  ólust	  upp	  við	  mismunandi	  aðstæður	  á	  
heimilum	  sínum	  en	  af	  svörum	  þeirra	  að	  dæma	  hafa	  þau	  öll	  glímt	  við	  erfið	  tímabil	  á	  
heimilinu	  þegar	  þau	  voru	  að	  alast	  upp.	  	  
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Mikilvægt	  er	  í	  þessu	  sambandi	  að	  beina	  sjónum	  að	  tveimur	  þáttum	  sem	  tengjast	  
uppeldisaðstæðum	  unga	  fólksins.	  Í	  fyrsta	  lagi	  tengslamyndun	  við	  uppeldisaðila	  í	  æsku.	  
Tengslamyndun,	  öryggi	  og	  hvatning	  í	  æsku	  sem	  og	  á	  unglingsárum	  er	  mikilvægur	  þáttur	  
í	  því	  hvernig	  ungmenni	  takast	  á	  við	  lífið,	  breytingar,	  kröfur	  og	  ábyrgð	  (Berk,	  2012;	  Bjarni	  
Össurarson	  Rafnar,	  2006).	  Tengslakenning	  Bowlby	  sem	  þróaðist	  áfram	  í	  samvinnu	  við	  
Ainsworth	  (Ainsworth	  og	  Bowlby,	  1991;	  Bertherton,	  1992)	  lagði	  áherslu	  á	  að	  maðurinn	  
líkt	  og	  önnur	  dýr	  í	  dýraríkinu	  hafi	  þá	  tilhneigingu	  að	  fá	  vernd	  foreldra	  frá	  hættunum	  í	  
umhverfinu	  og	  stuðningur	  og	  náin	  tengsl	  foreldra	  væru	  mikilvæg	  meðan	  þau	  væru	  að	  
læra	  á	  umhverfið.	  Víða	  í	  máli	  unga	  fólksins	  má	  finna	  samsvörun	  við	  tengslakenningu	  
Bowlbys.	  Röskun	  á	  tengslum	  foreldris	  og	  barns	  og	  skortur	  á	  stuðningi	  og	  öryggi	  í	  æsku	  
einkenndi	  einmitt	  uppeldi	  allra	  viðmælenda.	  Þau	  ræddu	  um	  vanlíðan	  vegna	  
heimilisaðstæðna	  (Arna,	  Margrét	  og	  Lára).	  Jafnframt	  voru	  í	  fjölskyldum	  unga	  fólksins	  í	  
rannsókninni	  erfiðleika	  vegna	  áfengisdrykkju	  foreldra	  eða	  foreldris	  einmitt	  algengir	  en	  
t.d.	  Arna	  og	  Lára	  ólust	  upp	  við	  mikla	  drykkju	  og	  afskiptaleysi	  á	  heimilinu.	  Þá	  var	  
samskiptavandi	  á	  heimili	  algengur	  og	  aðrir	  erfiðleikar	  t.d.	  vegna	  systkina.	  Skúli	  ólst	  upp	  
hjá	  einstæðri	  móður	  og	  veikum	  bróður.	  Á	  tímabili	  var	  kærasti	  móður	  Skúla	  einnig	  á	  
heimilinu	  og	  glímdi	  hann	  við	  geðrænan	  vanda.	  Mikið	  var	  um	  rifrildi	  á	  heimilinu	  og	  fann	  
hann	  fyrir	  því	  að	  ekki	  voru	  til	  miklir	  peningar.	  Margrét	  ólst	  upp	  við	  aðstæður	  þar	  sem	  
skortur	  var	  á	  reglum	  og	  samstöðu	  meðal	  foreldra	  hennar.	  Þá	  ólst	  Tanja	  upp	  við	  ofbeldi	  
og	  afskiptaleysi	  af	  hálfu	  stjúpföður.	  

Í	  öðru	  lagi	  má	  sjá	  hvernig	  ákveðin	  hegðun	  úr	  nærumhverfi	  ungs	  fólks	  getur	  lærst.	  
Samkvæmt	  félagsnámskenningu	  Sutherlands	  um	  mismunandi	  tengsl	  (e.	  differential	  
association)	  er	  frávikshegðun	  lærð	  hegðun	  og	  felur	  í	  sér	  gagnvirkni	  við	  aðra	  
einstaklinga.	  Þekking	  um	  frávikin	  fæst	  aðallega	  innan	  náins	  hóps,	  fjölskyldu,	  félaga	  eða	  
jafningja	  og	  litar	  hún	  og	  mótar	  það	  hvernig	  einstaklingar	  túlka	  hversdagslega	  atburði.	  
Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  þegar	  börn	  alast	  upp	  við	  vímuefnaneyslu	  á	  heimilinu	  eru	  þau	  
líklegri	  til	  þess	  að	  álíta	  vímuefnanotkun	  vera	  samfélagslega	  og	  sálfræðilega	  til	  góðs	  
(Siegel,	  2010).	  Skýr	  merki	  þessa	  má	  finna	  í	  niðurstöðum.	  

Annar	  rauður	  þráður	  sem	  fram	  kom	  þegar	  ungmennin	  ræddu	  reynslu	  sína	  af	  
vímuefnavanda	  var	  persónulegur	  vandi	  sem	  ýmist	  tengdist	  tilfinningavanda,	  
hegðunarvanda	  eða	  annars	  konar	  vanlíðan.	  Margrét	  segir	  í	  þessu	  sambandi	  að	  
ungmenni	  sem	  leiðast	  út	  í	  vímuefnaneyslu	  eigi	  við	  vandamál	  að	  etja	  og	  það	  sé	  yfirleitt	  
vegna	  þess	  að	  eitthvað	  sé	  að	  hjá	  þeim,	  eitthvað	  áfall	  sem	  kveiki	  þessa	  löngun	  að	  líða	  
betur.	  	  
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Rannsóknir	  hafa	  einmitt	  gefið	  til	  kynna	  að	  hjá	  þeim	  ungmennum	  sem	  glíma	  við	  
vímuefnavanda	  komi	  oft	  á	  tíðum	  fram	  merki	  um	  andleg	  heilsufarsvandamál	  eða	  
hegðunarvanda	  snemma	  á	  lífsleiðinni	  (McLeod,	  2007).	  Þá	  hafa	  í	  rannsóknum	  einnig	  
komið	  fram	  tengsl	  milli	  áhættuhegðunar	  og	  minni	  sjálfstjórnunar,	  verri	  árangurs	  í	  skóla	  
(Sadock	  og	  Sadock,	  2007)	  og	  persónulegra	  þátta	  eins	  og	  lítillar	  sjálfsvirðingar	  og	  lélegrar	  
sjálfsmyndar	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2001).	  

Öll	  ungmennin	  sem	  rætt	  var	  við	  í	  rannsókninni	  höfðu	  til	  að	  mynda	  fengið	  fleiri	  en	  
eina	  greiningu	  í	  barnæsku	  og/eða	  á	  fullorðinsárunum.	  Algengasta	  greiningin	  var	  
athyglisbrestur	  og/eða	  ofvirkni,	  tilfinningavandi	  á	  borð	  við	  kvíða	  og	  þunglyndi	  og	  þá	  var	  
áfallastreituröskun	  á	  meðal	  greininga	  sem	  ungmennin	  höfðu	  fengið.	  Arna	  greindist	  með	  
athyglisbrest	  og	  ofvirkni	  og	  áfallastreituröskun,	  Margrét	  greindist	  með	  athyglisbrest,	  
þunglyndi	  og	  ofsakvíða,	  Skúli	  með	  ofvirkni,	  athyglisbrest	  og	  þunglyndi,	  Lára	  með	  
geðhvarfasýki,	  þunglyndi	  og	  kvíða	  og	  Tanja	  með	  áfallastreituröskun,	  ofsakvíða,	  
lotugræðgi	  og	  þunglyndi.	  Þannig	  verður	  vímuefnanotkun	  ungmenna	  oftar	  en	  ekki	  
birtingamynd	  einhvers	  annars	  vanda,	  til	  að	  mynda	  tilfinninga-‐	  og	  hegðunarvanda	  (Bjarni	  
Össurarson	  Rafnar,	  2006).	  Skúli	  t.d.	  lýsir	  vímuefnaneyslunni	  sem	  þörfinni	  til	  þess	  að	  
vera	  andlega	  annars	  staðar.	  Hann	  segir	  þær	  tilfinningasveiflur	  sem	  fylgi	  athyglisbresti,	  
ofvirkni	  og	  kvíða	  vera	  rótina	  „það	  hafi	  bara	  verið	  einföld	  lausn	  ...	  að	  drekka	  ...	  Bara	  mín	  
leið	  til	  þess	  að	  þú	  veist	  kópa	  við	  dagsdaglega	  lífið	  einhvern	  veginn”.	  Arna	  segir	  
vímuefnin	  kalla	  fram	  hjá	  sér	  „tilfinningalegt	  brjálæðiskast”.	  

Þá	  höfðu	  ungmennin	  í	  rannsókninni	  jafnframt	  upplifað	  erfiðleika	  í	  skólagöngunni	  
sem	  var	  af	  margvíslegum	  toga.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  Tanja	  og	  Lára	  höfðu	  lent	  í	  einelti	  
í	  skóla	  en	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  tengsl	  milli	  þess	  og	  þess	  að	  ánetjast	  vímuefnum	  (Luk,	  
Wang	  og	  Simons-‐Morton,	  2010).	  

Þau	  höfðu	  einnig	  byrjað	  mjög	  ung	  að	  fikta	  með	  vímuefni	  eða	  um	  11-‐13	  ára	  aldur,	  
flest	  í	  jafningjahópi	  og	  strax	  í	  upphafi	  mátt	  greina	  vanda	  hjá	  þeim	  þar	  sem	  þau	  segjast	  
öll	  hafa	  lent	  í	  „blackout-‐i”	  eða	  einhvers	  konar	  „veseni”.	  Arna	  og	  Tanja	  voru	  báðar	  teknar	  
af	  lögreglunni	  og	  þær	  ásamt	  Láru	  og	  Skúla	  segja	  frá	  minnisleysi	  við	  upphaf	  neyslunnar.	  
Lára	  skar	  sig	  úr	  þar	  sem	  hún	  byrjaði	  yngst	  og	  var	  jafnframt	  ein	  í	  neyslunni	  en	  hún	  stal	  
áfengi	  og	  rítalíni	  frá	  vinkonu	  móður	  sinnar.	  

Ungmennin	  í	  rannsókninni	  þróuðu	  neyslu	  sína	  hratt	  í	  harðari	  efni	  en	  áfengi	  og	  
misstu	  fljótt	  tökin	  og	  neyslan	  fór	  að	  stjórna	  lífi	  þeirra.	  Rannsóknir	  á	  vímuefnaneyslu	  
ungmenna	  hafa	  gefið	  til	  kynna	  að	  áhættutímabil	  neyslu	  sé	  mest	  á	  aldrinum	  14	  ára	  –	  17	  
ára	  (Sigrúnar	  Aðalbjarnardóttur	  og	  félagar,	  2003).	  Saga	  ungmennanna	  á	  sér	  á	  hinn	  
bóginn	  stoð	  í	  máli	  Lögreglunnar	  á	  Höfuðborgarsvæðinu	  sem	  talar	  um	  að	  aldur	  við	  
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upphaf	  neyslu	  sé	  að	  færast	  sífellt	  neðar	  (Hólmfríður	  Dagný	  Friðjónsdóttir,	  2018).	  Þetta	  
rannsóknarefni	  þarf	  að	  skoða	  nánar.	  

5.2   Meðferðarúrræðin	  
Í	  annarri	  rannsóknarspurningunni	  var	  leitað	  svara	  við	  því	  hver	  sé	  sýn	  ungmenna	  sem	  
glíma	  við	  vímuefnavanda	  og	  meðferðaraðila	  á	  þjónustu	  í	  vímuefnameðferð?	  

Meginniðurstöður	  frá	  fulltrúum	  í	  meðferðarúrræðum	  voru	  í	  fyrsta	  lagi	  að	  stefna	  
Barnaverndarstofu	  er	  að	  bjóða	  áfram	  meðferðarúrræði	  fyrir	  ungt	  fólk	  í	  vímuefnaneyslu.	  
Áhersla	  sé	  á	  að	  fyrst	  séu	  notuð	  vægari	  úrræði	  sem	  fara	  fram	  á	  heimili	  unglingsins	  með	  
MST	  meðferðarkerfinu	  áður	  en	  þau	  eru	  vistuð	  utan	  heimilis	  og	  er	  það	  í	  samræmi	  við	  
stefnumótun	  í	  Barnaverndarlögun	  nr.	  80/2002.	  Auk	  þess	  sé	  verið	  að	  undirbúa	  opnun	  
nýs	  meðferðarúrræðis	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  vöntun	  þar	  á	  
og	  breyttar	  áherslur	  í	  samfélaginu	  um	  meðferð	  í	  nærumverfi.	  Hluti	  af	  því	  að	  færa	  
meðferðina	  í	  nærumhverfið	  sé	  að	  efla	  þátttöku	  fjölskyldunnar	  í	  meðferðarstarfinu	  og	  
styðja	  við	  þátttöku	  daglegs	  lífs.	  Þá	  kom	  fram	  áhersla	  um	  að	  koma	  þyrfti	  í	  veg	  fyrir	  
smitáhrif	  í	  meðferðarstarfi	  milli	  kynja	  og	  aldurshópa.	  	  

Rétt	  er	  að	  velta	  upp	  kostum	  og	  göllum	  þeirrar	  nýju	  stefna	  að	  færa	  meðferðarstarfið	  
frá	  hinum	  hefðbundnu	  meðferðarheimilum	  þar	  sem	  ungmenni	  eru	  tekin	  úr	  
nærumhverfi	  sínu.	  Í	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  meðferðarheimilum	  á	  vegum	  
Barnaverndarstofu	  hefur	  komið	  fram	  að	  ungmenni	  mátu	  það	  jákvætt	  að	  fara	  í	  nýtt	  
umhverfi	  þar	  sem	  þau	  fengu	  mörk	  og	  skýran	  ramma,	  svigrúm	  til	  að	  þroskast,	  læra	  og	  
líta	  inn	  á	  við,	  laus	  við	  áreiti	  sem	  hafði	  áður	  verið	  til	  staðar	  í	  nærumhverfi	  þeirra	  (Jón	  
Björnsson,	  2007).	  Auk	  þess	  töluðu	  þau	  um	  að	  meðferðarstarfið	  hefði	  bætt	  viðhorf	  
þeirra,	  hegðun	  og	  samskipti;	  þau	  hafi	  lært	  að	  vera	  jákvæðari	  og	  að	  vinna	  með	  
tilfinningar	  sínar	  og	  fengið	  tækifæri	  til	  meiri	  náms	  og	  að	  bæta	  sjálfsmyndina	  (	  Bryndísar	  
S.	  Guðmundsdóttur	  og	  Ragnars	  Karls	  Jóhannssonar,	  2012).	  Í	  báðum	  rannsóknum	  kom	  
jafnframt	  fram	  að	  því	  lengur	  sem	  einstaklingarnir	  voru	  á	  meðferðarheimilinu	  því	  betri	  
einkunnir	  gáfu	  þau	  heimilunum,	  en	  eftir	  18	  mánaða	  dvöl	  fór	  vistin	  að	  hafa	  neikvæð	  
áhrif.	  	  	  

Stefna	  meðferðarúrræða	  Barnaverndarstofu	  samkvæmt	  rödd	  meðferðarúrræðanna	  
í	  rannsókninni	  og	  SÁÁ	  (Þórarins	  Tyrfingssonar,	  2010;	  2016a)	  virðist	  á	  hinn	  bóginn	  vera	  
að	  koma	  ungmennunum	  sem	  fyrst	  aftur	  heim	  í	  sitt	  venjulega	  umhverfi	  til	  þess	  að	  raska	  
sem	  minnst	  högum	  þeirra.	  Þetta	  ósamræmi	  kallar	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  rýnt	  sé	  frekar	  í	  
árangur	  mismunandi	  meðferðarúrræða.	  Í	  máli	  þeirra	  ungmenna	  í	  rannsókninni	  
(Margrétar	  og	  Skúla)	  sem	  fóru	  í	  gegnum	  MST	  meðferðarkerfið	  kom	  fram	  að	  þeim	  fannst	  
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það	  ekki	  virka	  sem	  skyldi	  fyrir	  þau	  þar	  sem	  neyslan	  var	  orðin	  of	  mikil	  og	  að	  MST	  hafi	  ef	  
til	  vill	  tekið	  frá	  þeim	  dýrmætan	  tíma	  þar	  sem	  hefði	  verið	  að	  hægt	  að	  vinna	  markvisst	  
með	  vandamálið	  eða	  að	  það	  hefði	  þurft	  að	  grípa	  til	  úrræðisins	  fyrr	  í	  ferlinu.	  Einnig	  segir	  
Arna	  að	  unglingar	  í	  neyslu	  séu	  í	  „bullandi	  ójafnvægi”	  og	  að	  hún	  telji	  nauðsynlegt	  að	  
hætta	  að	  einblína	  á	  að	  setja	  unglingana	  ekki	  úr	  jafnvægi	  með	  því	  að	  taka	  þau	  úr	  
nærumhverfinu,	  „þú	  ferð	  ekki	  inná	  Vog	  af	  því	  þú	  ert	  í	  svo	  miklu	  jafnvægi	  og	  þér	  líður	  
svo	  vel	  skilurðu”.	  

Áríðandi	  er	  í	  ljósi	  þessa	  að	  kanna	  árangur	  af	  mismunandi	  gerðum	  meðferðarstarfs	  
með	  það	  í	  huga	  hvort	  rétt	  sé	  að	  leggja	  meiri	  áherslu	  á	  meðferðarstarf	  í	  nærumhverfi	  
eða	  bjóða	  upp	  á	  fjölbreytt	  úrræði	  sem	  henta	  mismunandi	  hópum	  eins	  og	  meginreglur	  
CBSHQ	  (2015)	  gera	  ráð	  fyrir.	  	  

Í	  öðru	  lagi	  kom	  fram	  áhersla	  á	  einstaklingsmiðaða	  þjónustu	  í	  starfinu.	  Vandi	  
Barnaverndarstofu	  sé	  að	  hún	  þjónustar	  hóp	  sem	  að	  oftast	  nær	  vill	  ekki	  þiggja	  þá	  hjálp	  
sem	  veitt	  er	  (NIDA,	  2014a)	  og	  það	  geri	  þeim	  erfitt	  fyrir.	  Fram	  kom	  að	  þetta	  er	  ólíkt	  þeirri	  
stöðu	  sem	  er	  t.d.	  hjá	  SÁÁ	  þar	  sem	  fólk	  kemur	  sjálfviljugt	  inn	  í	  meðferð.	  Frá	  þeim	  fari	  því	  
ekki	  allir	  sáttir	  frá	  borði.	  Áhersla	  sé	  þó	  á	  því	  að	  koma	  til	  móts	  við	  einstaklinga	  eins	  og	  
hægt	  er	  enda	  glíma	  mörg	  barnanna	  við	  fjölþættan	  vanda.	  Rannsóknir	  hafa	  einmitt	  gefið	  
til	  kynna	  að	  þau	  ungmenni	  sem	  eiga	  hvað	  erfiðast	  við	  að	  ná	  bata	  í	  vímuefnameferð	  eigi	  
við	  margs	  konar	  annan	  vanda	  að	  stríða	  svo	  sem	  hegðunarvandkvæði,	  námsörðugleika,	  
geðraskanir	  eða	  búið	  við	  vanrækslu	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016a).	  Unga	  fólkið	  í	  
rannsókninni	  tilheyrir	  einmitt	  þessum	  hópi	  sem	  kom	  í	  meðferð	  með	  fjölþættan	  vanda.	  

Fulltrúarnir	  úrræðanna	  sögðu	  að	  reynt	  væri	  að	  hafa	  þjónustuna	  eins	  
einstaklingsmiðaða	  og	  mögulegt	  er	  og	  bjóða	  uppá	  mismunandi	  leiðir	  og	  þjónustu	  innan	  
úrræðanna.	  Unnið	  sé	  með	  rót	  vandans,	  það	  sem	  leiddi	  unglingana	  á	  þessa	  braut.	  Oftar	  
en	  ekki	  liggi	  að	  baki	  tilfinninga-‐	  og/eða	  hegðunarvandi	  sem	  þarf	  að	  taka	  á	  til	  þess	  að	  
ungmennin	  nái	  tilætluðum	  bata.	  Einnig	  geta	  heimilisaðstæður	  spilað	  inn	  í	  og	  reyna	  
úrræðin	  því	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  halda	  úti	  eins	  fjölþættri	  þjónustu	  og	  þau	  mögulega	  
geta	  til	  þess	  að	  höfða	  til	  sem	  flestra.	  Vegna	  þessa	  þurfi	  mikla	  þolinmæði	  og	  samstarf	  
margra	  sérhæfðra	  meðferðaraðila	  að	  vera	  til	  staðar	  í	  meðferð	  ungmenna	  (NIDA,	  2014a;	  
Landlæknisembættið,	  1992).	  	  

Í	  þriðja	  lagi	  kom	  fram	  að	  meðferðaraðilar	  legðu	  áherslu	  á	  að	  efla	  hæfni	  
einstaklinganna	  og	  styðja	  við	  aukna	  sjálfstjórn	  og	  félagshæfni	  með	  fræðslu	  og	  
eftirfylgni.	  Úrræðin,	  hjá	  Barnaverndarstofu	  og	  SÁÁ,	  bjóða	  uppá	  eftirfylgni	  eftir	  að	  
meðferð	  lýkur	  hjá	  þeim.	  Barnaverndarstofa	  sinnir	  eftirliti	  í	  allt	  að	  6	  mánuði	  eftir	  að	  
meðferðinni	  lýkur	  og	  SÁÁ	  býður	  uppá	  valfrjálsa	  eftirfylgni	  á	  göngudeild	  þeirra	  í	  Von	  þar	  
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sem	  fer	  fram	  hópastarf	  ásamt	  öðrum	  nýútskrifuðum	  ungmennum	  í	  formi	  fræðslu	  og	  
einnig	  bjóða	  þau	  uppá	  vikulega	  foreldrafræðslu,	  fyrir	  foreldra	  ungmenna	  í	  
vímuefnaneyslu.	  

Í	  fjórða	  lagi	  gáfu	  niðurstöður	  skýrar	  vísbendingar	  um	  að	  vöntun	  sé	  á	  því	  að	  
árangursmeta	  meðferðarstarf	  með	  ungu	  fólki.	  Þrátt	  fyrir	  vilja	  til	  þess	  í	  
meðferðarúrræðunum	  skorti	  til	  þess	  fjármagn	  og	  fólk.	  	  

Einstaklingarnir	  í	  rannsókninni	  höfðu	  mismunandi	  reynslu	  af	  meðferðarúrræðum,	  
allt	  frá	  því	  að	  hafa	  sótt	  eitt	  úrræði	  í	  það	  að	  hafa	  sótt	  nær	  öll	  þau	  sem	  í	  boði	  eru	  fyrir	  
unglinga	  sem	  sýna	  áhættuhegðun,	  fyrir	  utan	  meðferðarheimilin.	  Meginniðurstöður	  sem	  
tengjast	  sýn	  ungmennanna	  á	  þjónustu	  vímuefnameðferðar	  sem	  sjá	  mátti	  í	  svörum	  
þeirra	  voru	  í	  fyrsta	  lagi	  að	  vilji	  til	  meðferðar	  sé	  grunnur	  jákvæðs	  viðhorfs	  til	  
meðferðarstarfsins.	  Flest	  voru	  þau	  t.d.	  ánægð	  með	  fræðslufyrirkomulagið	  á	  Vogi	  og	  
vísuðu	  þau	  til	  þess	  að	  þau	  gætu	  farið	  þaðan	  ef	  þau	  langaði.	  Þau	  sögðu	  að	  ef	  vilji	  væri	  
ekki	  til	  staðar	  væru	  þau	  engan	  veginn	  tilbúin	  til	  að	  fá	  hjálp	  og	  sáu	  ekki	  vandamálið	  sem	  
slíkt.	  Mikilvægt	  er	  að	  skoða	  þessa	  niðurstöðu	  í	  samhengi	  við	  réttindi	  barnsins	  (nr.	  
18/1992),	  samkvæmt	  samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  og	  lögum	  sem	  snerta	  börn	  og	  
hagsmuni	  þeirra	  (Barnaverndarlög	  nr.80/2002;	  Barnalög	  nr.	  76/2003).	  Þarna	  takast	  á	  
tvö	  sjónarmið;	  annars	  vegar	  um	  að	  hafa	  skuli	  það	  að	  leiðarljósi	  sem	  er	  barninu	  fyrir	  
bestu	  og	  að	  þau	  eigi	  rétt	  á	  að	  taka	  þátt	  í	  ákvörðunum	  og	  segja	  skoðun	  sína	  eftir	  þroska	  
og	  aldri;	  hins	  vegar	  að	  á	  hverjum	  tíma	  þurfi	  að	  tryggja	  barni	  viðeigandi	  læknismeðferð	  
og	  endurhæfingu	  til	  að	  njóta	  sem	  bests	  heilsufars	  og	  útrýma	  hefðum	  sem	  eru	  skaðlegar	  
heilsu	  þeirra.	  Þetta	  á	  oft	  við	  þegar	  barn	  er	  að	  kljást	  við	  vímuefnavanda	  en	  þá	  horfa	  þau	  
gjarnan	  framhjá	  því	  að	  um	  vanda	  sé	  að	  ræða.	  	  

Í	  öðru	  lagi	  segja	  ungmennin	  að	  einstaklingar	  þurfi	  að	  vera	  tilbúnir	  að	  vinna	  í	  sjálfum	  
sér	  og	  vera	  móttækilegir	  fyrir	  hjálpinni	  og	  vísa	  þar	  til	  ýmis	  konar	  vanda	  eins	  og	  
geðraskana	  sem	  þau	  hafa	  glímt	  við.	  	  

	  Í	  þriðja	  lagi	  kemur	  mikilvægi	  góðra	  samskipta	  ítrekað	  fram	  í	  máli	  ungmennanna	  og	  
þau	  eru	  sammála	  um	  að	  það	  skipti	  meginmáli	  að	  starfsfólk	  á	  meðferðarstofnunum	  sé	  
hlýlegt	  í	  viðmóti	  og	  til	  staðar.	  Alltof	  oft	  hafi	  þau	  upplifað	  neikvætt	  viðhorf	  frá	  starfsfólki.	  
Einnig	  segja	  þau	  að	  bæta	  megi	  eftirlit	  með	  samskiptum	  á	  milli	  þeirra	  sem	  eru	  í	  meðferð	  
þar	  sem	  samskiptin	  geti	  verið	  eitruð	  og	  að	  þeim	  þyki	  nauðsynlegt	  að	  unglingadeildin	  og	  
fullorðinsdeildin	  á	  Vogi	  sé	  aðskilin	  þar	  sem	  samgangur	  á	  milli	  deildanna	  sé	  of	  mikill	  og	  
auðvelt	  að	  komast	  í	  kynni	  við	  eldra	  og	  reyndara	  fólk	  í	  fíkniefnaheiminum.	  

Í	  fjórða	  lagi	  hafa	  öll	  ungmennin	  sterkar	  skoðanir	  á	  því	  hvað	  má	  gera	  betur	  í	  
meðferðarstefnu	  á	  Íslandi.	  Meðal	  þess	  var	  að	  skoða	  ætti	  vandamál	  í	  æsku	  í	  
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meðferðinni,	  hafa	  ungmennin	  með	  í	  ákvörðunartökum,	  meðferðarúrræðin	  
einstaklingsmiðaðri,	  sérfræðinga	  á	  fleiri	  sviðum,	  unglinga	  og	  fullorðna	  ekki	  saman	  í	  
meðferð,	  meiri	  fjölbreytni	  í	  úrræðum,	  langtímameðferð,	  áfangaheimili	  fyrir	  tvígreinda,	  
eftirfylgni	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  kölluðu	  þau	  eftir	  viðhorfsbreyting	  frá	  fólki	  sem	  vinnur	  
með	  unglinga	  í	  neyslu.	  Framangreindum	  áherslum	  svipar	  til	  meginreglna	  CBSHQ	  um	  
árangursríka	  meðferð	  að	  engin	  ein	  tegund	  meðferðar	  virki	  fyrir	  alla	  og	  að	  endurskoða	  
eigi	  meðferðaráætlanir	  reglulega	  og	  aðlaga	  að	  breyttum	  þörfum	  sjúklingsins.	  (CBSHQ;	  
2015).	  

5.3   Forvarnir	  
Í	  þriðja	  lagi	  var	  leitað	  svara	  við	  rannsóknarspurningu	  um	  það	  hver	  sé	  reynsla	  ungmenna	  
sem	  glíma	  við	  vímuefnavanda	  af	  forvörnum	  á	  Íslandi.	  

Meginniðurstaðan	  var	  að	  forvarnir	  ættu	  að	  byrja	  fyrr	  en	  þær	  gera	  og	  að	  þær	  ættu	  
að	  vera	  ítarlegri	  og	  frá	  jafningjum	  og	  fólki	  með	  reynslu.	  Í	  stefnu	  Íslenskra	  stjórnvalda	  er	  
áhersla	  á	  forvarnir,	  einkum	  til	  að	  fyrirbyggja	  vímuefnavandann	  og	  stuðla	  að	  heilbrigðu	  
umhverfi	  þar	  sem	  einstaklingum	  stafar	  ekki	  hætta	  af	  notkun	  eða	  misnotkun	  vímuefna	  
(Velferðarráðuneytið,	  2013).	  Stjórnvöld	  vilja	  gera	  það	  með	  því	  að	  banna	  
markaðsetningu,	  auknu	  eftirliti	  með	  löggjöfinni	  og	  því	  að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  
forvarnarstarf	  fari	  fram	  í	  skólum	  og	  félagasamtökum	  (Skýrsla	  heilbrigðisráðherra	  um	  
mótun	  stefnu	  til	  að	  draga	  úr	  skaðlegum	  afleiðingum	  og	  hliðaverkunum	  vímuefnaneyslu,	  
til	  aðstoðar	  og	  verndar	  neytendum	  efnanna	  og	  félagslegum	  réttindum	  þeirra,	  
aðstandendum	  og	  samfélaginu	  í	  heild,	  2016).	  Hér	  á	  landi	  er	  markmiðið	  að	  fylgja	  
skaðaminnkandi	  stefnu	  sem	  felst	  í	  að	  áherslan	  er	  að	  fyrirbyggja	  skaða	  frekar	  en	  að	  
fyrirbyggja	  neysluna	  sjálfa	  og	  hefur	  skaðaminnkandi	  stefna	  þar	  af	  leiðandi	  skírskotun	  í	  
mannréttindi	  og	  lýðheilsu	  (Velferðarráðuneytið,	  2013;	  Velferðarráðuneytið,	  2016).	  

Þar	  sem	  flest	  ungmenni	  fá	  forvarnir	  aðallega	  í	  grunnskóla	  er	  mikilvægt	  að	  fræðslan	  
sé	  vönduð	  (Jóhanna	  Rósa	  Arnardóttir,	  2011)	  og	  aðgerðir	  sem	  snúa	  að	  því	  að	  draga	  úr	  
aðhaldi	  þegar	  kemur	  að	  vímuefnaforvörnum	  eru	  til	  þess	  fallnar	  að	  auka	  neyslu	  
(Velferðarráðuneytið,	  2013).	  Flest	  segja	  ungmennin	  að	  forvarnirnar	  sem	  þau	  hlutu	  hafi	  
byrjað	  of	  seint	  eða	  þegar	  þau	  höfðu	  þegar	  hafið	  að	  fikta	  sig	  áfram	  með	  vímuefni.	  Einnig	  
að	  þær	  hafi	  verið	  of	  vægar	  og	  ekki	  líklegar	  til	  árangurs.	  Öll	  fengu	  þau	  forvarnir	  í	  
grunnskóla	  og	  aðeins	  Skúli	  talar	  um	  að	  hafa	  fengið	  forvarnarfræðslu	  í	  unglingavinnunni.	  	  

Grunnur	  forvarnarstarfs	  er	  að	  gera	  þeim	  grein	  fyrir	  áhættuþáttum	  og	  að	  þekkja	  
áhættuhegðun	  á	  hverjum	  tíma	  fyrir	  sig	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  Andrea	  G.	  Dofradóttir,	  
Þórólfur	  R.	  Þórólfsson	  og	  Kristín	  L.	  Garðarsdóttir,	  2003).	  Forvarnir	  þurfa	  jafnframt	  að	  
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taka	  mið	  af	  ríkjandi	  skoðunum	  í	  þjóðfélaginu	  og	  höfundar	  fræðsluefnis	  þurfa	  að	  hafa	  
það	  í	  huga	  (Ólafur	  Ólafsson,	  1993).	  Samhliða	  þeirri	  þróun	  að	  vímuefnaneysla	  
grunnskólabarna	  hefur	  dregist	  saman	  þarf	  að	  hafa	  það	  í	  huga	  að	  neysla	  þeirra	  sem	  á	  
annað	  borð	  neyta	  vímuefna	  hefur	  aukist	  (Velferðarráðuneytið,	  2011;	  Jóhann	  Bjarni	  
Kolbeinsson,	  2017b).	  Ef	  við	  horfum	  til	  viðmælenda	  í	  þessari	  rannsókn	  þá	  er	  um	  
einstaklinga	  að	  ræða	  sem	  hvað	  veikastir	  er	  fyrir	  áhættuhegðun	  meðal	  annars	  vegna	  
veikra	  tengsla	  við	  foreldra,	  skóla	  og	  samfélagið	  og	  vegna	  áhættuþátta	  eins	  og	  
geðraskana.	  Huga	  þarf	  að	  því	  hvernig	  megi	  ná	  til	  þessa	  hóps	  en	  ungmennin	  ræddu	  
sérstaklega	  að	  þau	  hefðu	  viljað	  fá	  vímuefnafræðslu	  fyrr,	  að	  hún	  hefði	  verið	  frá	  fólki	  með	  
reynslu	  af	  vímuefnum	  eða	  frá	  jafningjum.	  Mikilvægt	  sé	  að	  slík	  fræðsla	  höfði	  til	  unglinga	  
og	  sé	  ítarlegri.	  Þau	  lögðu	  áherslu	  á	  að	  upplýst	  sé	  um	  líferni	  þeirra	  sem	  eru	  í	  virkri	  neyslu	  
og	  hvernig	  þetta	  breytir	  viðkomandi	  einstaklingum	  (Tanja)	  og	  fram	  þurfi	  að	  koma	  
fræðilegar	  staðreyndir	  um	  skaðsemi	  vímuefna	  þar	  sem	  börn	  í	  dag	  viti	  til	  að	  mynda	  ekki	  
um	  skaðsemi	  kannabis	  vegna	  þess	  að	  það	  sé	  búið	  að	  mata	  þau	  af	  vitlausum	  
staðreyndum	  svo	  lengi	  (Skúli).	  Þá	  þurfi	  að	  fræða	  um	  hvað	  það	  merki	  að	  vera	  „háður	  “og	  
þær	  afleiðingar	  sem	  það	  hafi	  (Skúli)	  og	  í	  því	  efni	  sé	  best	  sé	  að	  vera	  „brútallý	  honest”	  og	  
tala	  um	  allar	  hliðar	  neyslunnar,	  góðar	  og	  slæmar	  (Arna).	  Einnig	  sé	  mikilvægt	  að	  börnum	  
sé	  kennt	  að	  líta	  inná	  við	  og	  spyrja	  sig	  af	  hverju	  þá	  langi	  til	  þess	  að	  prófa	  vímuefni.	  Hvað	  
það	  sé	  innra	  með	  þeim	  sem	  drífi	  þau	  áfram,	  kafað	  sé	  í	  rót	  vandans,	  af	  hverju	  fólk	  er	  að	  
prófa	  vímuefni,	  þennan	  tilfinningalega	  flótta	  og	  þörfina	  fyrir	  að	  tilheyra	  (Tanja;	  Arna).	  
Þau	  lögðu	  áherslu	  á	  að	  vímuefnavandinn	  sé	  samfélagslegt	  vandamál	  og	  samfélagið	  þurfi	  
allt	  að	  taka	  þátt	  í	  forvörnum.	  Fræða	  þyrfti	  líka	  foreldra,	  forráðamenn	  um	  vímuefni	  og	  
foreldra	  og	  börn	  um	  tilfinninga-‐	  og	  geðvandamál	  og	  hversu	  mikilvæg	  er	  að	  vinna	  með	  
þau.	  	  Í	  rannsókn	  Jóhönnu	  Rósu	  Arnardóttur	  (2011)	  á	  forvörnum	  kom	  einnig	  fram	  að	  
foreldrar	  þurfi	  að	  fá	  meiri	  forvarnafræðslu	  til	  þess	  að	  geta	  miðlað	  þeim	  til	  barna	  sinna.	  	  

Ljóst	  er	  því	  að	  huga	  þarf	  betur	  að	  forvörnum	  og	  fjölbreytileika	  þeirra.	  Fjölbreytileiki	  í	  
hópi	  ungmenna	  kallar	  á	  fjölbreyttar	  forvarnir.	  Hópurinn	  sem	  í	  mestri	  áhættu	  að	  þróa	  
með	  sér	  vímuefnavanda	  þyrfti	  því	  að	  fá	  forvarnainngrip	  snemma.	  Leggja	  þyrfti	  áherslu	  á	  
að	  fræðslan	  gefi	  rétta	  sýn	  á	  	  vímuefni,	  sé	  ítarlegri	  og	  oftar.	  Þá	  er	  mikilvægt	  að	  hlúð	  sé	  að	  
velferð	  þessa	  hóps	  og	  mögulegum	  vanda	  sem	  að	  þeim	  steðjar.	  	  
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6   Styrkleikar	  og	  veikleikar	  rannsóknar	  

6.1   Styrkleikar	  rannsóknar	  og	  þekkingarlegt	  gildi	  
Flestar	  rannsóknir	  sem	  gerðar	  eru	  á	  vímuefnaneyslu	  ungmenna	  eru	  gerðar	  á	  
ungmennum	  í	  grunn-‐	  og	  framhaldsskólum.	  Þessar	  rannsóknir	  ná	  ef	  til	  vill	  ekki	  til	  þeirra	  
sem	  neyta	  vímuefna	  vegna	  þess	  að	  þau	  sækja	  skóla	  illa	  eða	  eru	  ekki	  í	  skóla.	  Þessar	  
rannsóknir	  segja	  okkur	  þó	  til	  um	  viðhorf	  ungmenna	  gagnvart	  vímuefnum	  en	  gefa	  ef	  til	  
vill	  ekki	  mynd	  af	  vandanum	  hjá	  þeim	  sem	  náð	  hafa	  16	  ára	  aldri	  og	  eru	  utan	  
skólakerfisins	  (Þórarinn	  Tyrfingsson,	  2016).	  Styrkleiki	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  fá	  fram	  
sýn	  ungmenna	  sem	  hafa	  verið	  í	  mikilli	  vímuefnaneyslu;	  á	  neyslu	  sína,	  meðferð	  og	  
forvarnir.	  Jafnframt	  að	  fá	  samhliða	  fram	  sýn	  meðferðaraðila	  á	  meðferðarúrræði	  á	  
Íslandi.	  

Rannsóknin	  hefur	  bæði	  hagnýtt	  og	  vísindalegt	  gildi.	  Hagnýtt	  gildi	  þar	  sem	  
niðurstöður	  veita	  innsýn	  í	  ýmsa	  þætti	  sem	  nýst	  geta	  í	  stefnumótunar-‐	  og	  verklagsvinnu	  í	  
vímuefnaforvörnum	  og	  meðferðarúrræðum	  fyrir	  ungt	  fólk.	  Stöðug	  endurskoðun	  á	  slíku	  
starfi	  er	  nauðsynleg	  til	  þess	  að	  mæta	  breyttum	  aðstæðum	  og	  neysluvenjum	  ungmenna	  í	  
síbreytilegu	  og	  hröðu	  samfélagi	  okkar.	  Viðtöl	  við	  starfsmenn	  meðferðaraðila	  í	  
rannsókninni	  gefa	  innsýn	  í	  stöðu	  meðferðarmála	  vegna	  vímuefnavanda	  ungmenna.	  Í	  
viðtölum	  við	  ungmennin	  kemur	  fram	  upplifun	  þeirra	  og	  reynsla	  af	  því	  að	  glíma	  við	  
vímefnavanda	  og	  nýta	  meðferðarþjónustu.	  Það	  að	  fá	  fram	  rödd	  unga	  fólksins	  getur	  
verið	  mikilvægur	  hornsteinn	  í	  að	  fyrirbyggja	  vímuefnaneyslu	  og	  hjálpa	  þeim	  sem	  eiga	  
við	  vanda	  að	  stríða	  vegna	  hennar.	  Það	  er	  jafnframt	  von	  rannsakanda	  að	  rannsóknin	  
verði	  kærkomin	  viðbót	  á	  fræðasviði	  unglingarannsókna.	  

6.2   Veikleikar	  rannsóknar	  	  
Veikleikar	  rannsóknarinnar	  er	  fjöldi	  þátttakenda	  en	  markmið	  eigindlegra	  rannsókna	  er	  
ekki	  að	  alhæfa	  yfir	  á	  stærri	  hóp,	  heldur	  er	  markmið	  þeirra	  að	  fara	  á	  dýptina	  og	  skilja	  
reynsluheim	  fólks.	  Rödd	  þátttakenda	  rannsóknarinnar	  gefur	  mikilvæga	  sýn	  inn	  í	  þennan	  
heim	  og	  aukinn	  skilning	  á	  reynslu	  notenda	  vímuefna	  á	  þjónustuna	  sem	  er	  í	  boði	  fyrir	  
þau,	  þróun	  neyslunnar	  og	  ástæður.	  Jafnframt	  er	  mikilvægt	  að	  í	  rannsókninni	  fékkst	  
samhliða	  sýn	  þeirra	  sem	  veita	  vímuefnameðferð	  og	  þannig	  gefur	  rannsóknin	  sýn	  á	  
meðferðarstarf	  séð	  frá	  sjónarhóli	  bæði	  þeirra	  sem	  fá	  þjónustuna	  og	  veita	  hana.	  	  
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7   Næstu	  skref	  

Töluverðar	  breytingar	  hafa	  orðið	  í	  vímuefnameðferðarkerfinu	  fyrir	  ungmenni	  
undanfarin	  tíu	  ár	  með	  innleiðingu	  MST	  kerfisins	  sem	  átti	  sér	  stað	  hjá	  
Barnaverndarstofu.	  Jafnframt	  liggur	  fyrir	  nú	  á	  vormánuðum	  2018	  að	  SÁÁ	  sem	  sinnti	  
hefur	  meðferð	  og	  afvötnun	  hjá	  ungmennum,	  mun	  ekki	  bjóða	  þá	  þjónustu	  áfram	  eftir	  að	  
nýtt	  sambærilegt	  úrræði	  hefur	  verið	  hrint	  í	  framkvæmd.	  Mikilvægt	  er	  að	  huga	  að	  
heildarmyndinni	  í	  þessu	  efni	  og	  í	  ljósi	  umræðunnar	  í	  samfélaginu	  um	  alvarleika	  þess	  
vímuefnavanda	  sem	  steðjar	  að	  ákveðnum	  hópi	  ungs	  fólks	  í	  samfélaginu	  -‐	  þarf	  að	  fara	  
fram	  gagnger	  endurskoðun	  á	  því	  velferðarkerfi	  sem	  til	  staðar	  er	  fyrir	  ungt	  fólk	  á	  Íslandi.	  

Aðkallandi	  er	  að	  meta	  árangur	  af	  mismunandi	  úrræðum,	  meðal	  annars	  MST	  kerfinu,	  
með	  þau	  markmið	  í	  huga	  að	  nýta	  niðurstöður	  til	  stefnumótunar	  í	  málaflokknum.	  
Meginreglum	  CBSHQ	  (2015)	  um	  árangursríka	  meðferð	  að	  engin	  ein	  tegund	  meðferðar	  
virki	  fyrir	  alla.	  Endurskoða	  eigi	  meðferðaráætlanir	  reglulega	  og	  aðlaga	  að	  breyttum	  
þörfum	  sjúklingsins.	  Einnig	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  verja	  nógu	  löngum	  tíma	  í	  meðferð.	  

Í	  niðurstöðum	  skýrslu	  Bryndísar	  S.	  Guðmundsdóttur	  og	  Ragnars	  Karls	  Jóhannssonar	  
(2012)	  á	  meðferðarheimilum	  á	  vegum	  Barnaverndarstofu	  kemur	  fram	  að	  flest	  
ungmenni	  mátu	  árangur	  af	  meðferð	  sinni	  góðan.	  Þau	  töluðu	  um	  bætt	  viðhorf,	  breytingu	  
á	  neyslu,	  betri	  hegðun	  og	  samskipti,	  að	  kunna	  betur	  á	  tilfinningar	  sínar,	  betri	  
sjálfsmynd,	  heilsu	  og	  hlýðni,	  meiri	  jákvæðni	  og	  aukin	  tækifæri	  til	  náms.	  Einnig	  sýndu	  
niðurstöður	  að	  því	  lengur	  sem	  einstaklingarnir	  voru	  á	  meðferðarheimilinu	  því	  betri	  
einkunnir	  gáfu	  þau	  heimilunum,	  en	  eftir	  18	  mánaða	  dvöl	  fór	  vistin	  að	  hafa	  neikvæð	  
áhrif.	  Niðurstöður	  þessarar	  skýrslu	  eru	  ekki	  samræmi	  við	  sýn	  meðferðarfulltrúanna	  sem	  
rætt	  var	  við	  í	  rannsókninni	  og	  Þórarins	  Tyrfingssonar	  (2010;	  2016a)	  sem	  öll	  tala	  um	  að	  
það	  verði	  að	  koma	  ungmennunum	  sem	  fyrst	  aftur	  heim	  í	  sitt	  venjulega	  umhverfi	  til	  þess	  
að	  raska	  sem	  minnst	  högum	  þeirra.	  Ungmennin	  í	  rannsókninni	  t.d.	  Arna	  lögðu	  á	  hinn	  
bóginn	  áherslu	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  ungmenni	  kæmust	  inn	  á	  meðferðarheimili	  enda	  
væru	  unglingar	  í	  neyslu	  í	  „bullandi	  ójafnvægi”.	  Það	  megi	  því	  ekki	  einblína	  á	  það	  að	  passa	  
að	  setja	  unglingana	  ekki	  úr	  jafnvægi	  og	  bætti	  Arna	  við,	  „þú	  ferð	  ekki	  inn	  á	  Vog	  af	  því	  þú	  
ert	  í	  svo	  miklu	  jafnvægi	  og	  þér	  líði	  svo	  vel”.	  

Eins	  og	  fram	  kom	  í	  rannsókn	  þessari	  er	  vilji	  til	  að	  mæla	  árangur	  á	  
meðferðarheimilum	  en	  það	  hefur	  ekki	  verið	  gert	  nema	  að	  litlu	  leyti	  vegna	  skorts	  á	  
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mannafla	  og	  fjármagni.	  Einnig	  þarf	  að	  skoða	  hvar	  þörfin	  er	  mest	  gagnvart	  þessum	  hópi.	  
Slíkar	  rannsóknir	  eru	  mikilvægur	  leiðarvísir	  um	  hvaða	  úrræði	  vantar	  og	  hvernig	  gera	  má	  
betur	  í	  þeim	  úrræðum	  sem	  eru	  til	  staðar.	  Samhliða	  þyrfti	  að	  vinna	  að	  endurskoðun	  
barnaverndarlaga	  til	  þess	  að	  breytingar	  á	  meðferðarstarfi	  hins	  opinbera	  geti	  tekið	  
breytingum	  í	  takt	  við	  nýjar	  áherslur.	  	  

Jafnframt	  væri	  mikilvægt	  að	  gera	  frekari	  rannsóknir	  á	  ungmennum	  í	  
vímuefnaneyslu,	  fá	  fram	  viðhorf	  stærri	  hóps	  og	  nýta	  rödd	  þeirra	  sem	  frekara	  leiðarljós	  í	  
því	  hvaða	  þætti	  þarf	  að	  huga	  betur	  að	  til	  þess	  að	  auka	  velferð	  ungs	  fólks	  og	  draga	  úr	  
vímuefnavanda.	  

Þá	  gefa	  niðurstöður	  vísbendingar	  um	  að	  endurskoða	  þurfi	  forvarnarfræðslu.	  Hún	  
þurfi	  að	  vera	  fjölbreyttari,	  huga	  að	  tíðaranda	  á	  hverjum	  tíma	  og	  þeim	  hættum	  sem	  
steðja	  að	  ungu	  fólki	  á	  hverjum	  tíma	  og	  miða	  þarf	  hana	  að	  að	  margs	  konar	  hópum	  barna	  
og	  ungmenna.	  Einnig	  er	  ljóst	  að	  aðkoma	  stjórnvalda	  að	  forvarnastarfi	  þarf	  að	  að	  vera	  
meiri	  og	  auka	  þarf	  skilning	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  setja	  fjármagn	  í	  málaflokkinn.	  Bjóða	  þarf	  
upp	  á	  aukna	  sérfræðiþjónustu	  fyrir	  þennan	  hóp	  og	  efla	  þarf	  bæði	  forvarnastarf	  og	  það	  
meðferðarstarf	  sem	  í	  boði	  er	  fyrir	  börn	  með	  vímuefnavanda.	  
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8   Ályktanir	  og	  lokaorð	  	  

Höfundur	  lagði	  upp	  með	  að	  skoða	  vímuefnaneyslu	  ungs	  fólks	  á	  Íslandi	  með	  því	  að	  ræða	  
við	  ungmenni	  sem	  höfðu	  reynslu	  af	  eigin	  vímuefnavanda	  og	  fulltrúa	  meðferðarúrræða	  
hér	  á	  landi	  sem	  sinna	  ungu	  fólki.	  	  

Við	  vinnslu	  rannsóknarinnar	  kom	  fram	  að	  vöntun	  er	  á	  rannsóknum	  í	  málaflokknum	  
og	  aðgengilegum	  upplýsingum	  um	  hópinn	  sem	  sækir	  þjónustu	  meðferðarúrræða	  á	  
Íslandi.	  Það	  sem	  stendur	  upp	  úr	  eftir	  vinnslu	  rannsóknarinnar	  er	  þrautseigja	  og	  seigla	  
ungmennanna	  í	  rannsókninni	  og	  hvernig	  þau	  horfa	  fram	  á	  bjartari	  tíma	  og	  vilja	  nýta	  sér	  
reynslu	  sína	  til	  hins	  góðs.	  Einnig	  var	  áhugavert	  að	  sjá	  að	  þrátt	  fyrir	  mótlæti	  og	  oft	  flókna	  
stöðu	  í	  meðferðargeiranum	  er	  mikill	  vilji	  aðila	  til	  að	  leggja	  sig	  fram	  við	  að	  bæta	  stöðu	  
þessa	  hóps	  í	  samfélaginu.	  Einnig	  var	  áberandi	  hvað	  allir	  viðmælendur,	  ungmenni	  og	  
meðferðarfulltrúar	  eru	  meðvitaðir	  um	  þann	  tilfinninga-‐	  og	  geðvanda	  sem	  tengist	  
vímuefnavandanum.	  Ungmennin	  nefna	  öll	  að	  taka	  þurfi	  fyrr	  á	  geðvandanum,	  það	  sé	  
oftar	  en	  ekki	  orðið	  of	  seint	  þegar	  ungmennið	  er	  byrjað	  að	  nota	  vímuefni	  til	  þess	  að	  bæla	  
niður	  tilfinningar	  og	  vanlíðan.	  Samhliða	  þurfi	  að	  leggja	  áherslu	  á	  fyrirbyggjandi	  úrræði	  
eins	  og	  þau	  að	  hlúa	  að	  félagsfærni	  og	  sjálfsstjórn	  ungs	  fólks	  með	  viðurkenndum	  og	  
gagnreyndum	  aðferðum.	  Loks	  er	  ljóst	  að	  huga	  þarf	  að	  úrræðum	  í	  velferðarkerfi	  okkar	  til	  
að	  tryggja	  börnum	  öruggara	  umhverfi	  til	  að	  þroskast	  í.	  

Margar	  nýjar	  spurningar	  hafa	  vaknað	  við	  gerð	  rannsóknarinnar	  sem	  allar	  beinast	  að	  
því	  hvernig	  megi	  bæta	  stöðu	  þeirra	  ungmenna	  sem	  eiga	  á	  brattann	  að	  sækja.	  Hvort	  það	  
sé	  eitthvað	  í	  hinu	  lagalega	  umhverfi	  samfélagsins	  sem	  þurfi	  að	  taka	  breytingum	  til	  þess	  
að	  hægt	  sé	  að	  grípa	  fyrr	  inn	  í	  vanda	  barna	  og	  ungmenna.	  Þá	  þarf	  að	  skoða	  
forvarnarstarfið	  betur	  og	  aðlaga	  það	  að	  breyttum	  tímum	  og	  skoða	  þá	  fræðslu	  sem	  snýr	  
að	  foreldrum	  barnanna.	  

Þrátt	  fyrir	  háværar	  raddir	  um	  velgengni	  í	  vímuefnaforvörnum	  undanfarna	  áratugi	  
gefa	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  vísbendingar	  um	  að	  vímuefnavandi	  sé	  mikill	  hjá	  
afmörkuðum	  hópi	  ungmenna.	  Það	  er	  von	  mín	  að	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  nýtist	  til	  
þess	  að	  bæta	  það	  starf	  sem	  er	  í	  kringum	  þá	  einstaklinga	  og	  þau	  börn	  og	  ungmenni	  sem	  
eru	  í	  hvað	  mestum	  áhættuhópi	  að	  leiðast	  út	  í	  vímuefni.	  Ég	  ætla	  að	  enda	  ritgerðina	  með	  
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leiðarljósi	  sem	  ég	  hef	  ávallt	  reynt	  að	  hafa	  ofarlega	  í	  huga	  og	  taka	  með	  mér	  í	  öll	  þau	  störf	  
sem	  ég	  sinni:	  

„Enginn	  er	  yfir	  gagnrýnina	  hafinn	  og	  alltaf	  má	  gera	  gott	  betra”.	  	  
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