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Útdráttur
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áfallasögu kvenna sem hafa verið
heimilislausar og notað vímuefni í æð. Markmið hennar er þar að auki að heyra upplifun
kvennanna á því hvernig þær þróuðu með sér vímuefnaröskun með tilliti til áfalla.
Jafnframt er leitast eftir upplifun kvennanna á úrræðum og meðferðum við
vímuefnavanda og skoðunum þeirra um hvað þarf að bæta til þess að mæta þörfum
þeirra. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við sex
konur. Þær eiga það sameiginlegt að hafa verið heimilislausar með vímuefnavanda og að
eiga áfallasögu að baki. Þegar viðtölin voru tekin voru þrjár þeirra heimilislausar í virkri
vímuefnanotkun en þrjár í bata. Konurnar eru frá aldrinum 24-47 ára og eru allar með
lögheimili skráð á Reykjavíkursvæðinu. Viðtölin voru tekin í október og nóvember árið
2018.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konurnar áttu það sameiginlegt að
finna fyrir vanlíðan, bæði fyrir og eftir áföll og að vera með lágt sjálfsmat. Allar höfðu
verið í kringum mikið ofbeldi og verið beittar ofbeldi. Konurnar áttu það sameiginlegt að
nota vímuefni til að deyfa vanlíðan sína og greindu flestar frá stjórnleysi frá byrjun.
Fordómar og stimplun höfðu mikil áhrif á þær sem endurspeglaðist í sjálfsmynd þeirra.
Konurnar voru einróma um að þjónusta við þær þyrfti að vera einstaklingsbundin og til
langtíma, hvort sem það væru úrræði eða meðferðir þar sem mikil sjálfsvinna færi fram.
Þær töldu þar að auki vera jafn mikilvægt að þær mættu virðingu og skilningi af hálfu
þeirra sem standa að þjónustunni þar sem hagur þeirra væri virkilega borinn fyrir brjósti
og þeim mætt á jafningjagrundvelli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að
heimilislausar konur með vímuefnavanda og áfallasögu að baki hafa ólíkar þarfir sem
þarf að mæta á heildrænan hátt. Þær sýna einnig fram á mikilvægi þess að bæta úrræði
og meðferðir til þess að veita konunum þá aðstoð og þjónustu sem þær þurfa ásamt því
að bæta viðmót þeirra sem veita þjónustuna.

Lykilorð: konur, áföll, vímuefnavandi, heimilisleysi, úrræði, meðferðir.

5

Abstract
This research paper takes a close look at the history of six women that have
experienced homelessness and been addicted to intravenous drugs. The object is to
learn how they developed their drug addiction in connection to traumas in their lives.
Furthermore, this paper aims to analyze their collective experiences with different
therapies and resources on offer to treat their drug problem, as well as examining their
own opinion on what needs to be improved so that their needs can be met. The
research was conducted by taking interviews under the guidelines of qualitative
research. At the time of the interviews, three of the women were still homeless and
using drugs but the other three were in recovery. The women were 24 to 27 years old
and were all residents of Reykjavík, Iceland. The interviews were taken in October and
November of 2018.
The interviews revealed that these six women all experienced negative feelings
prior to and following trauma in their lives, resulting in low self-esteem. They have all
been in abusive relationships where violence is a dominating factor. All six of them
developed a drug habit in order to escape from their anxieties, but that habit quickly
became an addiction which they had no control over. Prejudice and stigma became
ruling factors in their lives that negatively affected their self-image. The women all
agree on that the treatments and resources on offer need to be adjusted to the
requirements of the individual with long-term goals and a strong focus on selfimprovement. In addition, they collectively believe that it is very important that people
in their circumstances are met by the providers of said services with respect and
understanding; that their benefits are placed in the foreground and they are treated as
equals. The results show that homeless women who struggle with substance abuse and
have a history of traumas do have different needs that need to be addressed
holistically. They also highlight the importance of improving both the treatments and
resources available in order to meet the needs of these individuals, for example by
refining the conduct of those who interact with them.

Keywords: women, traumas, substance abuse, homelessness, resources, therapies.
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Formáli
Rannsóknin er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í
félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil fyrst og fremst þakka viðmælendum mínum fyrir
að hafa gefið sér tíma til þess að tala við mig og fyrir að hafa sýnt það hugrekki að tala
um erfið málefni sem hefur tekið þungt á þá. Jafnframt vil ég þakka þeim fyrir að treysta
mér fyrir frásögn sinni, án þeirra væri engin rannsókn. Ég vil einnig færa Svölu
Jóhannesdóttur, Brynhildi Jensdóttur og Þórey Einarsdóttur innilegar þakkir fyrir aðstoð
þeirra við að finna viðmælendur. Ég vil jafnan þakka Svölu Jóhannesdóttur sérstaklega
fyrir hvatningu og stuðning í gegnum verkefnið. Verkefnið er unnið undir leiðsögn
Steinunnar Hrafnsdóttur, prófessors við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, og vil ég
færa henni þakkir fyrir uppbyggilega gagnrýni og gagnlegar ábendingar. Auk þess vil ég
þakka Dagbjörtu Guðmundsdóttur fyrir skjóta svörun og góðan yfirlestur og ábendingar.
Ég vil einnig þakka Arnari Péturssyni og bróður mínum, Brynjari Þór Elvarssyni, fyrir
aðstoð við að þýða útdráttinn yfir á ensku. Síðast en ekki síst vil ég þakka maka mínum,
Stefan Iversen, fyrir mikla þolinmæði, stuðning og hvatningu í gegnum verkefnið.
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1

Inngangur

Ekki eru allir á sama máli um hvað veldur vímuefnaröskun en ljóst er að hún er flókið
samspil margra þátta (Buchman, Skinner og Illes, 2010). Fíkn einstaklinga sem nota
vímuefni í æð er oftast nær langvinn og erfiðari viðureignar en önnur vímuefnanotkun
(Velferðarráðuneytið, 2016). Það er jafnframt hættulegasta leiðin til að nota vímuefni og
hljóta því notendur þessarar aðferðar alvarlegasta skaðann af þeim sem nota vímuefni.
Þessir einstaklingar verða oft veikari, bæði andlega og líkamlega, en aðrir sem eiga við
vímuefnavanda að stríða (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,
2002).
Vímuefnaröskun var áður fyrr talin vera karllægt vandamál en með tíð og tíma hefur
einnig verið varpað ljósi á vímuefnaröskun kvenna (Tuchman, 2010). Munur er á milli
kynjanna ásamt því að konur eru einnig ólíkur hópur með ólíkar þarfir (Covington,
Burke, Keaton og Norcott, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á háa tíðni ofbeldis, bæði
líkamlegs og kynferðislegs, meðal kvenna með vímuefnavanda í meðferð og að stór
hópur þeirra eigi áfallasögu að baki (Covington o.fl., 2008; Fiorentine og Hillhouse, 1999;
Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014a). Erlendar
rannsóknir hafa einnig sýnt marktækan mun milli kynja þegar kemur meðal annars að
persónueinkennum,

félagslegum

áhrifum,

læknisfræðilegum

afleiðingum

og

geðröskunum (Tuchman, 2010).
Ólíkir hópar eru á meðal þeirra sem nota vímuefni og því getur innihald og
hugmyndafræði þjónustu eða meðferðar skipt máli (Gryczynski o.fl., 2016;
Velferðarráðuneytið, 2005). Ekki er hægt að einangra vímuefnameðferð eða útiloka
áhrif annarra þátta í lífinu en árangur meðferða getur verið mismunandi eftir því hvaða
hóp er verið að meðhöndla (Covington o.fl., 2008; Fernández-Montalvo, López-Goñi,
Azanza, Arteaga og Cacho, 2016; Russell, Gillis, Law og Couillard, 2018;
Velferðarráðuneytið, 2005). Kyn getur haft mismunandi áhrif á árangur meðferða og því
þarf jafnan að taka mið af kynjamun þegar kemur að stefnu í meðferðarmálum
(Tuchman, 2010; United Nations Office on Drugs and Crime, 2016).
Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2016 lagði United Nations General
Assembly Special Session (UNGASS) til að það þyrfti að tryggja jafnan aðgang að
15

heilbrigðisþjónustu til þess að takast á við vímuefnavanda á alþjóðlegum vettvangi. Með
því væri verið að efla og vernda heilsu og líðan einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins í
heild (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016). Það er mikilvægt að huga að
mannréttindum þegar verið er að sporna við notkun vímuefna og að einstaklingur fái
viðeigandi aðstoð þrátt fyrir að nota vímuefni (United Nations Office on Drugs and
Crime, 2016). Æskilegt er að þjónusta við einstaklinga með vímuefnavanda sé
einstaklingsmiðuð, fjölbreytt og þverfagleg. Það þarf að vinna með orsök vandans í
stærra samhengi þar sem tekið er tillit til ólíkrar reynslu og upplifunar einstaklinga með
heildrænni þjónustu (Covington o.fl., 2008).
Fræðilegar heimildir voru að mestu fengnar úr ritrýndum fræðigreinum í gegnum
gagnagrunninn EBSCO Information Services og úr bókum. Einnig var stuðst við gögn frá
Velferðarráðuneyti Íslands, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Rauða krossinum,
umboðsmanni Alþingis, Embætti landlæknis og helstu meðferðarstofnunum á Íslandi
sem konur með vímuefnavanda leita til. Þar að auki var stuðst við gögn frá
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunum,

Alþjóðasamtökum,

DSM

og

ICD-10

greiningarkerfunum ásamt helstu bandarísku stofnunum sem snúa að vímuefnamálum.

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áfallasögu kvenna sem hafa verið
heimilislausar og notað vímuefni í æð. Rannsakandi telur mikilvægt að skoða lífssögu
kvennanna með það að markmiði að heyra þeirra upplifun á því hvort þær telji að áföll
hafi haft áhrif á að þær fóru að nota vímuefni og þróuðu með sér vímuefnaröskun. Þessi
hópur kvenna á fáa málsvara og telur rannsakandi mikilvægt að rödd þeirra fái að
heyrast með tilliti til uppbyggingar úrræða og meðferða við vímuefnavanda til að mæta
þörfum þeirra.
Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er upplifun og
reynsla heimilislausra kvenna sem nota vímuefni í æð og eiga áfallasögu að baki?
Undirspurningar eru þessar: Hvernig er upplifun viðmælenda á áhrifum áfalla á þróun
vímuefnaröskunar? Hver er reynsla kvenna og viðhorf þeirra til úrræða og meðferða við
vímuefnavanda?
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1.2 Mikilvægi rannsóknar
Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið gerð á Íslandi þrátt fyrir að sambærilegar
rannsóknir og heimildaritgerðir hafi verið gerðar um konur og vímuefnavanda í
tengslum við þróun hennar, neysluhætti, kynferðisofbeldi og úrræði (Guðfinna Betty
Hilmarsdóttir, 2012; Guðrún Ósk Traustadóttir, 2014; Ísabella Björnsdóttir, 2011; Tanja
Jóhannsdóttir og Anna Guðrún Hallsdóttir, 2015). Þá hefur einnig verið gerð
heimildaritgerð þar sem sambærilegir þættir voru skoðaðir en áhersla lögð á áfengissýki
en ekki annan fíknivanda (Helga Rósa Atladóttir, 2014).
Rannsakandi telur rannsóknina vera mikilvæga í íslensku nútímasamfélagi og komi
því við á margvíslega vegu, ekki eingöngu í kjölfar mikillar umræðu um hópinn heldur
vegna þess að hvert líf skiptir máli. Rannsakandi telur mikilvægt að gerðar séu
rannsóknir af þessu tagi til þess að fá innsýn inn í reynsluheim þessa hóps kvenna með
því að heyra þeirra sögu og hvort þær telji að áfallasaga þeirra hafi haft áhrif á að þær
fóru að nota vímuefni og þróuðu með sér vímuefnaröskun. Þessi hópur kvenna tilheyrir
viðkvæmum jaðarsettum hópum sem eiga sér fáa málsvara og því er staða þeirra veik.
Með þessari rannsókn fær rödd þeirra að heyrast með tilliti til skoðana þeirra á
uppbyggingu úrræða og meðferðavinnu við vímuefnavanda á Íslandi og hvernig eða
hvort hún mæti þörfum þeirra. Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknar gefi
vísbendingar um hvaðan konurnar koma, sögu þeirra og ástæður notkunarinnar.
Jafnframt er vonast til að þær opni glugga og ýti undir tillögur um hvernig bæta má
úrræði og meðferðir á Íslandi með ólíkar þarfir þjónustuþega í fyrirrúmi.

1.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í tíu kafla með inngangi, fræðilegri umfjöllun, aðferðafræði,
niðurstöðum, umræðu og lokaorðum. Á eftir inngangi er annar kafli þar sem lykilhugtök
rannsóknarinnar verða skilgreind til þess að aðstoða lesanda við að skilja viðfangsefni
hennar. Lykilhugtökin eru vímuefnavandi og fíkn, áföll, áfallastreituröskun, jaðarsetning
og heimilisleysi og tvígreining.
Í þriðja kafla verður fjallað um konur með vímuefnavanda og áfallasögu að baki og
skiptist sá kafli í fjóra hluta. Byrjað er á að fjalla um konur og fíkn. Þar á eftir er áföllum í
æsku gerð skil ásamt því að greint verður frá afleiðingum og áhrifum þeirra á
vímuefnavanda. Þar næst er fjallað um tengsl vímuefnavanda og heimilisleysis. Að
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lokum er fjallað um meðferðarúrræði kvenna við vímuefnavanda með áfallasögu að
baki. Með þessari umfjöllun er vonast til þess að lesandi fái skýrari mynd af öllum þeim
þáttum sem snúa að heimilislausum konum með vímuefnavanda og áfallasögu að baki.
Kenningarlegur bakgrunnur kemur í framhaldi og myndar fjórða kafla, en þar er
farið yfir fjórar kenningar sem taldar eru viðeigandi og tengjast viðfangsefni rannsóknar.
Lífsskeiði einstaklings er fylgt eftir og því byrjað á tengslamyndun og tengslaröskun sem
á sér stað í æsku. Næst er farið yfir áfallakenningar sem leitast við að skýra viðbrögð
fólks við áföllum og svo er lífsálfélagslega líkaninu gerð skil en það er mest notað í dag af
þeim líkönum sem hafa verið gerð á vímuefnavanda. Að lokum er fjallað um
stimplunarkenninguna en hún gerir grein fyrir því hvernig einstaklingur getur átt erfitt
með að fóta sig í samfélaginu.
Fimmti kafli fjallar svo um gagnreyndar nálganir sem henta einstaklingum með
vímuefnavanda. Farið verður yfir þrjár gagnreyndar nálganir sem henta vel í vinnu með
konum sem glíma við vímuefnavanda og eiga áfallasögu að baki. Þar að auki er greint frá
fjórum gagnreyndum aðferðum sem hægt er að notast við með tilliti til nálgananna.
Byrjað er að fjalla um skaðaminnkandi nálgun og í framhaldi af henni um
skaðaminnkandi viðhaldsmeðferð. Kynjamiðuð nálgun er tekin fyrir en ekki eru gerð skil
á neinum sérstökum meðferðum í þeim hluta. Að lokum er fjallað um áfallamiðaða
nálgun þar sem áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð, EMDR meðferð og áfallamiðað
jóga er stuttlega tekið fyrir í lok þess kafla.
Sjötti kafli fjallar um stefnu í málefnum heimilislausra einstaklinga með
vímuefnavanda á Íslandi. Í þeim kafla er farið yfir fyrrverandi og núverandi stefnu í
þjónustu og íhlutunum við hópinn ásamt núverandi lagaumhverfi. Í lok kaflans er
gróflega sagt frá helstu úrræðum og meðferðum sem konur með vímuefnavanda og
áfallasögu nýta sér. Meðferðarúrræðin eru í þeirri röð sem þau koma fyrir;
Skaðaminnkunarúrræðin

Konukot

og

Frú

Ragnheiður,

Sjúkrahúsið

Vogur,

meðferðarheimilið Vík, Fíknigeðdeild Landspítalans, Krýsuvík og Hlaðgerðarkot. Þessi
kafli er ekki fræðilegur en mikilvægur engu að síður til þess að fá mynd af því hvers
konar þjónusta er í boði fyrir hópinn sem verið er að rannsaka.
Sjöundi kafli snýr að aðferðafræði sem notast er við í rannsókninni. Fyrst er greint
frá rannsóknaraðferðinni og þar á eftir gagnasöfnun rannsóknar. Þar næst er úrtaki og
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þátttakendum gerð skil og í framhaldi er fjallað um framkvæmd rannsóknar. Að lokum
er farið yfir siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar.
Í áttunda kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Að lokum eru umræður
sem mynda níunda kafla og lokaorð tíunda kafla.
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2 Skilgreining hugtaka
Hér er gerð grein fyrir lykilhugtökum sem eru mikilvæg til þess að skilja viðfangsefni
ritgerðarinnar. Byrjað er á að segja frá vímuefnavanda og fíkn þar sem hugtökin fela í sér
flókið samspil margra þátta. Næst er greint frá áföllum og áhrifum þeirra sem getur
meðal annars leitt til áfallastreituröskunar og því er röskunin skilgreind þar á eftir.
Greint er frá jaðarsetningu og heimilisleysi og áhrifum þess á einstaklinga sem nota
vímuefni í æð. Að lokum er greint frá tvígreiningu einstaklinga sem glíma við
vímuefnavanda og geðröskun.

2.1 Vímuefnavandi og fíkn
Eitt mest notaða greiningarkerfi í heiminum í dag er kerfi Ameríska geðlæknafélagsins
sem heitir Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V).
Greiningarkerfið skilgreinir hugtök sem snúa að vímuefnum á ólíkan hátt og segir ávana
vera þegar einstaklingur er háður efni á sálrænan hátt sem lýsir sér í sterkri löngun í að
nota efnið til þess að forðast vanlíðan. Samkvæmt því felst misnotkun í notkun efnis á
þann hátt sem er ekki ætlast til læknisfræðilega eða félagslega séð á meðan það að vera
háður efni (e. dependency) sé endurtekin notkun vímuefnis eða lyfs með eða án
líkamlegrar fíknar. Það að vera háður ákveðinni tegund vímuefnis eða lyfja felur í sér
ákveðna hegðun og hegðunarmynstur sem tengjast aðsókn í ákveðið efni. Líkamleg fíkn
felst í breyttu sálrænu ástandi vegna endurtekinnar notkunar og þegar notkunin hættir
leiðir það til ákveðins heilkennis (e. syndrome) (American Psychiatric Association, 2013).
Í DSM-IV voru mismunandi skilyrði sem þurfti að uppfylla til þess að einstaklingur
teldist vera að misnota vímuefni eða að hann væri háður þeim. Vímuefnamisnotkun
veldur skerðingu á lífsgæðum eða klínískt marktækri vanlíðan en hið seinna veldur
vímuefnaröskun. Þeir sem uppfylla skilyrðin fyrir því að misnota vímuefni geta átt í
hættu að uppfylla skilyrðin fyrir vímuefnaröskun síðar en ekki öfugt (American
Psychiatric Association, 2000). Í uppfærslu DSM-V er búið að sameina þessa tvo flokka í
einn sem nefnist vímuefnaröskun (e. substance use disorder) og eru það lífeðlisleg,
hugræn og atferlistengd einkenni sem viðhalda notkun einstaklings með röskunina.
Vímuefnaröskun felst í mörgum þáttum sem hafa áhrif á neysluhegðun einstaklings,
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skorts dómgreindar hans þegar kemur að ákvarðanatöku um að nota vímuefnið og
misnotkun ákveðins vímugjafa í lengri tíma. Mismunur er á alvarleika vímuefnaraskana
en þær geta verið frá mildri til alvarlegrar röskunar sem er metið eftir því hversu mörg
einkenni einstaklingur uppfyllir samkvæmt greiningarviðmiðunum um vímuefnaröskun.
Vímuefni eru ólík og bera því mismunandi einkenni með sér sem getur valdið því að
alvarleiki röskunar getur breyst yfir tíma (American Psychiatric Association, 2013).
Í DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) er fjallað um mynstur
vímuefnanotkunar sem leiðir til marktækra klínískra skerðinga eða þjáningar. Uppfylla
þarf tvö eða fleiri af eftirfarandi einkennum á tólf mánaða tímabili til að greinast með
röskunina.
1. Ítrekuð vímuefnanotkun sem leiðir til þess að einstaklingur getur ekki uppfyllt
skyldur sínar í vinnu, skóla eða heimili (til dæmis endurtekin fjarvera úr vinnu
tengd vímuefnanotkuninni, brottrekstur úr skóla eða vanræksla barna).
2. Endurtekin vímuefnanotkun í aðstæðum sem eru líkamlega hættulegar (til
dæmis að keyra bíl eða stjórnun tækis undir áhrifum vímuefna).
3. Endurtekin vímuefnanotkun þrátt fyrir að eiga við langvarandi eða endurtekin
félagsleg eða samskiptavandamál sem aukast eða eru af völdum áhrifa
vímuefnisins (til dæmis rifrildi við maka um afleiðingar vímunnar eða líkamleg
slagsmál).
4. Þol sem lýsir sér annað hvort í:
a. Greinilegri þörf fyrir auknu magni vímuefnis til þess að ná fram þeim
áhrifum sem er leitast eftir.
b. Greinilegum minnkuðum áhrifum við notkun vímuefnis þrátt fyrir notkun
sama magns og áður.
5. Fráhvörf sem birtast annað hvort í:
a. Einkennamynsturs fráhvarfs frá vímuefninu.
b. Sama (eða nátengt) vímuefni er tekið til þess að draga úr eða forðast
einkenni fráhvarfs.
6. Vímuefnisins er oftar neytt í meira magni eða yfir lengri tíma en er áætlað.
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7. Stöðug löngun eða árangurslausar tilraunir til þess að draga úr eða stjórna
vímuefnanotkuninni.
8. Miklum tíma varið í athafnir við notkunina sjálfa, til að geta viðhaldið
notkuninni eða bata eftir notkunina.
9. Ástundun mikilvægra félagslegra áhugamála, virkni í vinnu eða tómstunda er
hætt eða minnkuð vegna vímuefnanotkunar.
10. Vímuefnanotkuninni er haldið áfram þrátt fyrir vitneskju um þrálát eða
endurtekin líkamleg eða sálfræðileg vandamál sem eru líkleg til þess að
orsakast eða verða verri af vímuefninu.
11. Löngun eða sterk þörf til þess að nota sérstakt vímuefni.
Á Íslandi er notast við flokkunarkerfi sem gefið er út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni
WHO sem heitir International Statistical Classification of Disease and Related Health
Problems (ICD-10). Kerfið er sambærilegt DSM-V og þarf einstaklingur einnig að uppfylla
ákveðin skilyrði til þess að vera skilgreindur sem háður vímuefnum (World Health
Organization, 1992). Uppfylla þarf þrjú eða fleiri af eftirfarandi einkennum á sama tíma
til að greinast með röskunina.
1. Sterk löngun eða áráttukennd þörf til þess að nota sérstakt vímuefni.
2. Stjórnleysi á notkun vímuefnis þar sem notkunin verður meiri og oftar eða
varir yfir lengri tíma en er áætlað.
3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr notkun vímuefnis eða það
notað til þess að draga úr fráhvarfseinkennum.
4. Aukið þol fyrir vímuefninu og vímuefnis er neytt í meira magni en áður til þess
að ná fram sömu áhrifum.
5. Auknum tíma varið í athafnir við notkunina sjálfa, til að geta viðhaldið
notkuninni eða bata eftir notkunina á kostnað frístunda.
6. Vímuefnanotkuninni er haldið áfram þrátt fyrir andlegan og líkamlegan skaða.
Vímuefnanotkun, ávani, vímuefnamisnotkun og það að vera háður vímuefnum eru
ólík hugtök sem fela í sér ólíka merkingu. Það að misnota vímuefni (e. substance abuse)
er ekki það sama og að vera háður vímuefnum (e. substance dependency) en það á til að
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falla undir sömu skilgreiningu hjá þeim sem hafa ekki þekkingu á þessu sviði (Doweiko,
2006). Vímuefnaröskun hefur verið skilgreind sem sterk löngun í vímuefni ásamt
tilfinningum, hugsunum, lífeðlisfræðilegum eða lífefnafræðilegum viðbrögðum við þeirri
löngun (Eliason og Amodia, 2007). Einkenni misnotkunar og fíknar geta verið svipuð en
munurinn er sá að þeir sem eiga við fíknivanda að stríða eru orðnir andlega, líkamlega
og félagslega háðir vímuefninu og nota því vímuefnið daglega til þess að forðast andleg,
líkamleg og félagsleg fráhvörf (Doweiko, 2006). Talið er að flókið samspil umhverfis- og
félagslegra þátta, erfðir og heilastarfsemi sé ástæða þess að einstaklingar þrói með sér
vímuefnaröskun (Maze og Nestler, 2012).

2.2 Áföll
Áföll eru algeng meðal fólks og geta haft skaðleg áhrif á heilsu þess sem getur leitt af sér
frekari vandamál. Ýmislegt getur valdið áfalli, til dæmis ákveðnir atburðir, reynsla og
áhrif þeirra á einstakling (Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
2014a). Einstaklingar upplifa mismunandi birtingarform áfalla yfir ævina (Jirek og
Saunders, 2018). Áfall er ekki alltaf tengt við einn atburð heldur geta áföll birst í formi
náttúruhamfara, hamfara af mannavöldum, ofbeldi eða það að verða vitni að ofbeldi
eða alvarlegu slysi (American Psychological Association, 2017; Wamser-Nanney og
Vandenberg, 2013).
Áfall hefur engin takmörk með tilliti til aldurs, kyns, félagshagsfræðilegrar stöðu,
kynþáttar, þjóðaruppruna eða kynferðislegrar afstöðu (Substance Abuse and Mental
Health Services Administration, 2014a). Áfall getur falið í sér stimplun (e. stigma) vegna
kyns, kynþáttar, fátæktar, fangelsunar eða kynferðislegrar afstöðu. Ein leið til þess að
útskýra hugtökin áföll, ofbeldi, misnotkun og áfallastreituröskun er að hugsa um áfall
sem svörun við ofbeldi eða annarskonar yfirþyrmandi neikvæðri reynslu (Covington,
2008). Þegar kynin eru borin saman eru konur líklegri til þess að fá áfallastreituröskun
vegna misnotkunar, nauðgunar eða ofbeldis á meðan karlar eru líklegri til að vera með
röskunina vegna líkamlegs ofbeldis eða vegna þess að þeir urðu vitni af ofbeldi (Kessler,
Sonnega, Bromet, Hughes og Nelson, 1995; Meng og D´Arcy, 2016; Joseph, Mynard og
Mayall, 2001). DSM greiningarkerfið skilgreinir áfall sem upplifun eða það að verða vitni
að atburði sem ógnaði lífi einstaklings og/eða olli alvarlegum áverka. Það að verða fyrir
því að líkami einstaklingsins sjálfs eða annarra sé vanvirtur á einhvern hátt getur einnig
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flokkast sem áfall. Sálræn viðbrögð við atburðinum geta komið fram í hjálparleysi, ótta
eða hryllingi (American Psychiatric Association, 2000).
Áföll geta valdið langtímasársauka og erfiðleikum við að komast í gegnum
sársaukann á áhrifaríkan hátt sem getur einnig valdið varnarleysi fyrir því að verða fyrir
frekari áföllum (Morgan, 2009). Sterk tilfinningaleg viðbrögð geta vaknað hjá
einstaklingum sem hafa orðið fyrir áföllum í æsku við ýmsum atburðum. Afleiðingar
þessara viðbragða geta valdið truflunum í daglegu lífi sem hefur þær afleiðingar að þá
skortir styrk til að takast á við vissar aðstæður (Infurna, Rivers, Reich og Zautra, 2015).
Áhrif áfalla geta einnig valdið alvarlegum geðheilsuvanda (Kilpatrick o.fl., 2000). Andleg
og líkamleg heilsa geta orðið fyrir víðtækum áhrifum af áföllum og streituvaldandi
umhverfi (Quick og Spielberger, 1994). Einstaklingur getur þróað með sér sálfræðileg
vandamál eins og áfallastreituröskun en einnig jákvæðar breytingar í lífi sínu eftir áfall
(Tedeschi og Calhoun, 2004). Þessar breytingar geta falið í sér aukinn styrk eða þá að
lífið sjálft fái aukinn verðleika (Davis, Nolen-Hoeksema og Larson, 1998). Þau áföll sem
eru líklegust til að valda áfallastreituröskun eru ofbeldi og þá sérstaklega
kynferðisofbeldi (Nooner o.fl., 2012; Resick og Calhoun, 2001).
Vaxandi áhugi hefur verið á að skoða sálræn áföll í æsku og má þar nefna
rannsóknina Adverse Childhood Experiences (ACEs) sem er ein stærsta lýðheilsurannsókn
sem hefur verið gerð. Rannsóknin var gerð til þess að athuga hvort að fylgni væri á milli
erfiðra upplifana í æsku og verra heilsufars ásamt félagslegra vandamála á lífsleiðinni,
þar með talda aukna áhættu á vímuefnavanda (The Adverse Childhood Experieces
Study, e.d.a). Spurningalisti ACEs samanstendur af tíu stöðluðum spurningum um
upplifun einstaklings í æsku. Spurningarnar snúa að andlegri og líkamlegri heilsu
einstaklings, foreldrum, heimili og umhverfi hans. Spurt er um tilfinningalega, líkamlega
og kynferðislega misnotkun og einnig tilfinningalega og líkamlega vanrækslu. Þar að auki
er spurt um skilnað foreldra, ofbeldi í nánum samböndum, hvort að móðir hafi beitt
ofbeldi, fangelsun fjölskyldumeðlima og um vímuefnamisnotkun eða geðraskanir innan
heimilisins. Ef svar við spurningu reynist jákvætt fær einstaklingur eitt ACE stig og eftir
því sem stigin eru fleiri, aukast líkurnar á lágum lífsskilyrðum, skyndilegum dauða,
krónískum heilsusjúkdómum og áhættuhegðun (Centers for Disease Control and
Prevention, e.d.; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, e.d.; The
Adverse Childhood Experieces Study, e.d.b).
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Í rannsóknum kemur fram sterkt samband milli ACEs, vímuefnaraskana og
hegðunarvandkvæða. Þegar börn standa frammi fyrir streituvaldandi atburðum getur
taugaþroski þeirra raskast. Þetta getur valdið skaða á vitsmunastarfsemi þeirra eða
getunni til þess að takast á við neikvæðar eða niðurrifstilfinningar. Með tímanum, oftast
á fullorðinsárum, getur einstaklingurinn þar af leiðandi tileinkað sér aðferðir eins og
vímuefnanotkun eða sjálfskaðandi hegðun til þess að takast á við aðstæður. Að lokum
getur það leitt til sjúkdóma, fötlunar, félagslegra vandamála og ótímabærs dauða (Choi,
DiNitto, Marti og Segal, 2017; Forster, Gower, Borowsky og McMorris, 2017; Garrido,
Weiler og Taussig, 2018; Musa, Peek-Asa, Jovanović og Selimović, 2018; Navalta, McGee
og Underwood, 2018; Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
e.d.).

2.3 Áfallastreituröskun
Áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) er alvarleg kvíðaröskun og ein
helsta geðröskunin sem birtist í kjölfar áfalla. Röskunin hefur víðtæk áhrif á líf þeirra
sem fá hana og getur orðið þrálát og langvarandi eftir að áfall á sér stað ef ekki er unnið
úr því (American Psychiatric Association, 2013; Ford, 2004; Lommen og Restifo, 2009).
Afleiðingar áfallastreituröskunar geta leitt til slæmra áhrifa á geðræna og líkamlega
heilsu og einnig birst í áhættuhegðun, geðrænum vandamálum eða sálfræðilegum
vandamálum (Ford, 2004; Ford, Elhai, Connor og Frueh, 2010).
Í greiningarkerfi DSM-V segir að einstaklingur geti þróað með sér áfallastreituröskun
ef hann stendur frammi fyrir, verður vitni að eða lendir í atburði sem felur í sér
líkamlega vanvirðingu gagnvart honum sjálfum eða öðrum, alvarleg meiðsl eða dauða.
Þar að auki getur einstaklingurinn fundið fyrir bjargarleysi, ótta eða hryllingi þegar
atburðurinn á sér stað. Margt felst í greiningu áfallastreituröskunar og þarf einstaklingur
að uppfylla ákveðin einkenni sem þurfa að hafa varað í meira en einn mánuð. Þar að
auki þarf röskunin að hafa valdið marktækri skerðingu eða óþægindum á daglegri virkni
og þróast hún vanalega eftir svolítinn tíma eftir áfall. Fólk á það til að endurlifa
atburðinn reglulega sem getur meðal annars birst í endurminningum, martröðum,
afturhvarfi eða endurupplifun aðstæðna. Einstaklingur hefur tilhneigingu til þess að
forðast allt sem minnir hann á atvikið og til að upplifa kvíðatengdar tilfinningar tengdar
atvikinu sem getur truflað daglega virkni hans (American Psychiatric Association, 2013).
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Algengt er að finna fyrir einhverjum af einkennum áfallastreituröskunar eftir áfall
sem svo fjara út með tímanum sem gerir það verkum að ekki allir sem hafa lent í áfalli
glíma við áfallastreituröskun (McHugh og Treisman, 2007). Gott er að skoða þætti sem
eru til staðar fyrir áfall og þegar áfall verður ásamt því að skoða þá þætti sem koma eftir
áfall (McNally, Bryant og Ehlers, 2003). Helstu áhættuþættir áfallastreituröskunar snúa
að því hversu alvarlegt áfallið er, hve lengi það stóð yfir, hvernig einstaklingur upplifði
það og hversu mikil áhrif það hefur á hann (American Psychiatric Association, 2013).
Það er ekki hægt að rekja einkenni röskunarinnar til áfengis, notkun lyfja eða
annarra sjúkdóma. Bjargráð eru af ýmsum toga og flokkast notkun á vímuefnum til að
deyfa tilfinningar eða forðast þær sem neikvætt bjargráð sem getur leitt til
áfallastreituröskunar og vímuefnavanda (American Psychiatic Association, 2013).
Algengt er að þeir sem glíma við ómeðhöndlaða áfallastreituröskun meðhöndli sig sjálfir
með vímuefnum, löglegum eða ólöglegum, og geti átt í hættu á að þróa með sér
vímuefnavanda (Villagonzalo o.fl., 2011). Áfallastreituröskun og vímuefnavandi fylgja
gjarnan hvort öðru að (Brown o.fl., 2007). Það eru flókin tengsl á milli þeirra sem erfitt
er að útskýra og greina, meðal annars vegna þess að einkennin geta verið þau sömu og
því getur áfallastreituröskunin fallið í skugga á vímuefnavandanum (Dell’Osso o.fl., 2014;
Reynolds o.fl., 2005).

2.4 Jaðarsetning og heimilisleysi
Jaðarsettir einstaklingar verða fyrir ójöfnuði valds og úrræða ásamt því að vera
samfélagslega útilokaðir. Jaðarsetning getur verið á marga vegu en hún er yfirleitt vegna
skorts á heilbrigðisúrræðum eða fátæktar. Þeir hópar sem eru jaðarsettir eru breytilegir
eftir samfélögum en dæmi um hópa sem eru jaðarsettir eru meðal annars fólk með
fíknivanda, heimilislaust fólk, fólk sem stundar kynlífsvinnu, fátækt fólk, fólk af
þjóðernisminnihluta, innflytjendur og flóttafólk (Vasas, 2005). Þeir sem tilheyra hópnum
upplifa fordóma og útskúfun frá samfélaginu ásamt því að mæta oft kerfislægum
hindrunum (Priebe o.fl., 2012; Vasas, 2005). Þessir hópar halda sig oft frá samfélaginu
og eru ósýnilegir því. Raddir þeirra heyrast því ekki sem getur skert grunnmannréttindi
þeirra (Vasas, 2005).
Heimilisleysi er skilgreint á misjafnan hátt. Heimilisleysi þarf ekki að vera bundið við
það að ákvarðast eingöngu af skorti á húsnæði eða húsaskjóli heldur einnig skorti á
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félagslegum tengslum einstaklings við aðra, upplifunin að tilheyra ekki neinu eða
neinum (Anker, 2007). Félagsmálaráðuneytið (2005) skilgreinir heimilisleysi sem alla þá
einstaklinga sem búa við húsnæðisleysi í skýrslu samráðshóps um heimilislausa. Í
skilgreiningu þeirra felst húsnæðisleysi í því að hafa ekki aðgang að hefðbundnu
húsnæði né húsaskjóli á sama stað og því gistir fólk þar sem það getur hverja nótt fyrir
sig. Lélegar aðstæður heimilislausra og oft takmarkað aðgengi getur haft alvarlegar
afleiðingar í för með sér, til dæmis heilbrigðisvanda sem getur bæði verið í formi
líkamlegs og geðræns heilsufarsvanda (Badiaga, Raoult og Brouqui, 2008).
Þeir sem eiga við vímuefnavanda að stríða upplifa mikla fordóma og útskúfun sem
byggist á neikvæðum staðalímyndum (Livingston, Milne, Fang og Amari, 2011).
Einstaklingar sem nota vímuefni í æð eru hvað mest jaðarsettir í samfélaginu (Ahern,
Stuber og Galea, 2007; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,
2002). Þessir hópur einkennist oft af því að einstaklingarnir glíma einnig við geðræn,
persónuleg og líkamleg vandamál ásamt félagslegum erfiðleikum (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction, 2002). Einstaklingarnir eru þar að auki líklegri til
þess að eiga áföll að baki, vera heimilislausir ásamt því að stunda kynlífsvinnu til að
fjármagna notkunina (Brocato og Wagner, 2003; Lazzarini, 2001; Peirce, Kolodner,
Brooner og Kidorf, 2011). Jaðarsetning þessa hóps getur undið upp á sig með
alvarlegum

afleiðingum

sem

felast

meðal

annars

í

geðvandamálum,

heilsufarsvandamálum og jafnvel dauða (Palepu o.fl., 2013).

2.5 Tvígreining
Vímuefnavandi og geðræn heilsa eru stór félagsleg og lýðheilsuleg vandamál (Crome,
Chambers, Frisher, Bloor og Roberts, 2009). Þegar einstaklingur er með vímuefnaröskun
ásamt annars konar geðröskun er hann með tvíþættan vanda og því er talað um
tvígreiningu (e. dual diagnosis) (Todd o.fl., 2004). Hugtakið tvígreining gefur í skyn
eingöngu tímabundið samband sem gæti annað hvort endurspeglað sameiginlega
undirliggjandi orsök eða algjörlega ótengda orsök (Morisano, Babor og Robaina, 2014).
Tvígreining endurspeglar vímuefnanotkun, misnotkun, skaðlega notkun eða fíkn
samhliða sálfræðilegum eða geðrænum vanda. Tvær eða fleiri vímuefnaraskanir eða
geðrænir sjúkdómar geta verið viðvarandi á sama tíma eða birst á mismunandi tímum.
Það getur einnig verið líkamlegur sjúkdómur eða félagslegar birtingarmyndir sem flækja
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heildarmyndina enn frekar og því getur verið erfitt að vita „hvað kom fyrst“ (Crome o.fl.,
2009).
Mismunandi tengsl eru þekkt á milli tvígreiningar og annars vanda. Í fyrsta lagi geta
geðræn vandkvæði leitt af sér vímuefnanotkun, misnotkun, skaðlega notkun eða fíkn og
í öðru lagi geta þessir þættir aukið geðræn og líkamleg vandamál. Í þriðja lagi geta
þættirnir leitt til sálfræðilegra einkenna og félagslegra vandamála og í fjórða lagi geta
þeir leitt til geðrænna og líkamlegra sjúkdóma ásamt félagslegrar vanvirkni (Crome o.fl.,
2009).

Sálfræðilegt

vímuefnanotkunar,

sjúkdómsástand
skaðlegrar

og

notkunar

geðræn
og

fíknar.

vandkvæði

geta

Algengasta

leitt

til

samband

við

vímuefnamisnotkun er þunglyndi, kvíði og geðklofi en átröskun, áfallastreituröskun,
ofvirkni og athyglisbrestur og minnisraskanir birtast einnig (Advisory Council on the
Misuse of Drugs, 2008; Bott, Meyer, Rumpf, Hapke og John, 2005; Cantwell og Scottish
Comorbidity Study Group, 2003).
Rannsóknir sýna fram á að algengi geðraskana sé meira á meðal einstaklinga með
áfengis-

og

vímuefnavanda

og

að

vímuefnanotkun,

víma,

skaðleg

notkun,

fráhvarfseinkenni og fíkn geti leitt til ýktra geðrænna eða sálfræðilegra einkenna eða
heilkenna (Todd o.fl., 2004; Crome, 2006). Í rannsókn Morisano, Babor og Robaina
(2014) var ályktað að þeir einstaklingar sem glíma við tvíþættan vanda eigi við fleiri
slæma sjúkdóma að stríða heldur en þeir sem eru eingöngu með eina röskun. Þar að
auki var talið að þeir glími við verri heilsu og félagslegar afleiðingar og komi verr út úr
meðferðum.
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3

Konur með vímuefnavanda og áfallasögu að baki

Í þessum kafla verður fjallað um konur með vímuefnavanda og áfallasögu að baki og þá
þætti sem snúa að þeim ásamt rannsóknum sem hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni.
Fyrst er fjallað um konur og fíkn þar sem mismunur kynjanna með tilliti til
vímuefnavanda er stuttlega borinn saman ásamt upplifun og tilfinningum kvenna
gagnvart heimilinu og heimilishaldi. Þar á eftir er mögulegum áhrifum áfalla í æsku gerð
skil og einnig áhrifum þeirra á vímuefnavanda. Fjallað er um samband vímuefnavanda
og heimilisleysis og áhrif þeirra þátta hvors á annan ásamt því að farið verður yfir
mikilvægi þess að hafa margþætta þjónustu í boði fyrir einstaklinga sem eru í þessari
stöðu. Að lokum verður farið yfir meðferðarúrræði kvenna við vímuefnavanda með
áfallasögu að baki og þá þætti sem þarf að taka tillit til.

3.1 Konur og fíkn
Konur með vímuefnavanda eru frábrugðnar körlum með sama vanda (FernándezMontalvo o.fl., 2016; Meng og D´Arcy, 2016; Zilberman, Tavares, Blume og el-Guebaly,
2003). Í nýlegum rannsóknum hefur verið skoðað hvort kyn sé áhættuþáttur
vímuefnamisnotkunar og vímuefnavanda. Þegar kynin eru borin saman virðast karlar
vera í meiri áhættu á að eiga við vímuefnavanda stríða þegar kemur að ólöglegum
vímuefnum (Cotto o.fl., 2010). Kyn er mikilvægur þáttur sem þarf að huga að þegar
mynstur vímuefnamisnotkunar eru rannsökuð samkvæmt amerísku ríkisstofnuninni
Center for Behavioral Health Statistics and Quality (2012, 2013). Undirstofnun
bandaríska Heilbrigðisráðuneytisins sem fjallar um vímuefna misnotkun og geðheilbrigði
(SAMHSA) undirstrikar það í skýrslu sinni um mismun vímuefnamisnotkunar á meðal
karla og kvenna en segir mismuninn vera breytilegan eftir aldri (Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, 2014b).
Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að mótlæti í bernsku spái frekar fyrir um
vímuefnanotkun (Widom, White, Czaja og Marmorstein, 2007; Wolitzky-Taylor o.fl.,
2016). Konur mæta öðrum áskorunum heldur en karlar og upplifa meðal annars meiri
sálrænar, líkamlegar og félagslegar afleiðingar af henni þrátt fyrir að nota vímuefni að
meðaltali í styttri tíma (Bold, Epstein og McCrady, 2017; Cotto o.fl., 2010; Fernández31

Montalvo o.fl., 2016; Greenfield og O´Leary, 2002; Harvard Medical School, 2010;
Nolen-Hoeksema og Hilt, 2006; Wechsberg, Craddock og Hubbard, 1998). Þær eru
einnig næmari fyrir lífeðlisfræðilegum áhrifum af vímuefnum og eiga oft erfiðara með að
hætta að nota vímuefni ásamt því að vera líklegri til að falla aftur í sama far (Harvard
Medical School, 2010; Zilberman o.fl., 2003).
Bæði rannsóknir á dýrum og mönnum sýna meiri næmni á meðal kvenna við ýmsum
áhrifum vímuefna (Cotto o.fl., 2010). Það sem einkennir vímuefnaröskun kvenna í
samanburði við karla er að konur þróa fíknina hraðar þrátt fyrir að byrja seinna að nota
vímuefni (Becker, McClellan og Reed, 2017; Diehl o.fl., 2007; Fernández-Montalvo o.fl.,
2016; Keyes, Martins, Blanco og Hasin, 2010; McHugh, Votaw, Sugarman og Greenfield,
2017; Weijers o.fl., 2003). Þetta gerist meðal annars vegna þess að líkami þeirra er
næmari fyrir vímuefnum sem hefur með starfsemi og efnasetningu líkamans að gera.
Konur þurfa minna magn af vímuefnum heldur en karlar til þess að finna fyrir sömu
áhrifum vímunnar vegna þess að þær hafa hærra hlutfall af fitu og lægra hlutfall af vatni
í líkamanum (Lynch, Roth og Carroll, 2002; McHugh o.fl., 2017). Hormónastarfsemi
líkamans hefur líka áhrif á næmni kvenna fyrir áhrifum af vímuefnum með tilliti til
tíðahrings þeirra (Doweiko, 2012). Konur eru þar að auki líklegri til þess að þjást fyrr af
líkamlegum sjúkdómum og að glíma við geðræn vandamál eins og kvíða og þunglyndi í
auknum mæli (Greenfield og Grella, 2009; Greenfield og O´Leary, 2002). Konur eru
jafnframt oftar en karlar þolendur kynferðislegrar misnotkunar, ofbeldis og erfiðrar
æsku en margar rannsóknir sýna fram á að kynferðisleg misnotkun geti haft áhrif á að
einstaklingur þrói með sér vímuefnaröskun (Carcon, Council og Volk, 1988; Doweiko,
2012; Keyes o.fl., 2010; Wechsberg o.fl., 1998).
Vímuefnavandi kvenna stangast á við hefðbundið kynhlutverk þeirra þar sem þær
gegna oftar en ekki stærsta hlutverkinu inni á heimilinu. Konur bera ábyrgð á fjölskyldu
sinni og heimilishaldi og upplifa sektarkennd yfir því að hafa brugðist skyldum sínum
vegna vímuefnavanda síns (Greenfield og Grella, 2009). Ef konur kjósa að leita sér
aðstoðar við vanda sínum eru þær líklegri til að fá sálfræðiaðstoð eða að leita til
heilbrigðiskerfisins heldur en að leita sér aðstoðar í formi meðferða meðal annars vegna
hræðslu um stöðu og afdrif barna sinna á meðan (Edlund, Booth og Han, 2012;
Greenfield og Grella, 2009; Kruk og Sandberg, 2013). Nýlegar rannsóknir hafa jafnframt
sýnt fram á hræðslu kvenna við að missa forsjá yfir börnum sínum sem hefur áhrif á
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ákvörðun þeirra um að fara í vímuefnameðferð (Collins, Grella og Hser, 2003; Haller,
Miles og Dawson, 2003). Rannsóknir sýna einnig að konur upplifi skömm, sektarkennd
og ótta við að vera stimplaðar sem óhæfar mæður sem getur dregið úr því að þær leiti
sér aðstoðar í formi meðferða (Stringer og Baker, 2018). Félagslegt hlutverk kvenna
hefur þó breyst á síðustu árum sem getur meðal annars hafa ýtt undir að konur byrja að
nota vímuefni yngri en þær gerðu (Holdcraft og Iacono, 2002).
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að kynin eru frábrugðin með ólíkar þarfir sem ber
að taka tillit til. Þrátt fyrir að konur byrji seinna að nota vímuefni heldur en karlar virðist
hraðari þróun þeirra á fíkn hafa verri afleiðingar fyrir þær hvort sem þær eru sálrænar,
líkamlegar eða félagslegar afleiðingar. Konur eru einnig líklegri til þess að glíma fyrr við
líkamlega sjúkdóma í kjölfar vímuefnanotkunar og geðræn vandamál eru algengari
meðal þeirra. Mismunandi hlutverk ríkja innan heimila og upplifa konur mikla skömm og
sektarkennd í garð barna sinna og heimilishalds vegna vímuefnavanda síns sem getur
dregið úr því að þær leiti sér aðstoðar.

3.2 Áföll í æsku, afleiðingar og áhrif þeirra á vímuefnavanda
Áföll hafa lengi verið viðurkennd sem hluti af lífi vímuefnanotenda og er talið að
meirihluti þeirra sem misnota vímuefni hafi orðið fyrir áföllum sem hafa haft áhrif á líf
þeirra (Dell’Osso o.fl., 2014; Hammersley o.fl., 2016). Rannsókn sem Hammersley o.fl.
(2016) gerðu styðja fyrri rannsóknir um að einstaklingar með vímuefnavanda hafi oft
orðið fyrir áföllum. Niðurstöður þeirra undirstrika að áfall í æsku geti verið stór þáttur í
lífi margra vímuefnanotenda. Áföll í æsku gera framvindu og útkomu vímuefnanotkunar
verri og hafa áhrif á tækifæri og lífsgæði einstaklings síðar á lífsleiðinni (Centers for
Disease Control and Prevention, e.d.; Lake o.fl., 2015). Það er mikilvægt að einblína ekki
á að einstaklingur noti vímuefni heldur þarf að horfa á áfallasögu hans og hvernig hann
tekst á, og hefur tekist á, við áfallið og framhaldið (The National Child Traumatic Stress
Network, 2008). Mikilvægt er að vera meðvitaður um hvað olli áfallinu og þar með rót
vandans (Nooner o.fl., 2012).
Rannsóknir sýna að áföll og ofbeldi hafi neikvæð áhrif á líf kvenna (Tuchman, 2010).
Ein af fyrstu rannsóknum sem voru gerðar á konum með fíknivanda og áfallasögu sýndi
fram á að konur sem glímdu við fíkn höfðu verið misnotaðar kynferðislega, líkamlega og
tilfinningalega í meiri mæli og lengri tíma heldur en þær sem áttu ekki við fíknivandamál
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að stríða. Þær tilkynntu einnig um fleiri atvik nauðgana (Covington og Kohen, 1984).
Kynferðisleg misnotkun er sú tegund misnotkunar sem veldur mögulega mesta áfallinu
en mikil líkamleg og tilfinningaleg misnotkun ásamt vanrækslu veldur einnig verulegum
tilfinningalegum, hegðunarlegum og félagslegum afleiðingum (Medrano, Zule, Hatch og
Desmond, 1999).
Margar þeirra kvenna sem eiga við vímuefnavanda að stríða koma frá heimilum þar
sem var ofbeldi og vanræksla ásamt því að foreldrar þeirra misnotuðu vímuefni (Elwyn
og Smith, 2013; Eslami-Shahrbabaki, Estami-Shahrbabaki og Kalantari, 2013; Medrano,
Hatch, Zule og Desmond, 2002). Í rannsóknum hefur í auknum mæli verið horft til
bernskuþátta til þess að reyna að skilja aðstæður þeirra sem misnota vímuefni og
upphaf misnotkunarinnar. Þær konur sem hafa orðið fyrir vanrækslu, misnotkun eða
ofbeldi í æsku eru í aukinni áhættu fyrir vandamálum tengdum vímuefnum á
fullorðinsaldri bæði í klínískum úrtökum og mannfjöldaúrtökum (Covington, 2012;
Doweiko, 2015; Kristman-Valente og Wells, 2013; Lal, Deb og Kedia, 2015; Medrano
o.fl., 1999; Messina og Grella, 2006; Quimette, Kimerling, Shaw og Moos, 2000; Widom,
2006; Widom o.fl., 2007; Widom, Marmostein og White, 2006; Wilson og Widom,
2009). Þær hafa einnig sýnt fram á minni árangur í kjölfar vímuefnameðferða og hærri
tíðni við að falla aftur í sama far (Covington o.fl., 2008; Sacks, McKendrick og Banks,
2008).
Aðrar niðurstöður benda til þess að tengingin á milli illrar meðferðar í æsku við
notkun

ólöglegra

vímuefna

á

fullorðinsaldri

geti

stafað

af

einkennum

áfallastreituröskunar, andfélagslegrar hegðunar og streituvaldandi atburða (White og
Widom, 2008). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að þeir sem hafa orðið fyrir líkamlegri
misnotkun eru líklegri til þess að vera greindir með vímuefnaröskun, þunglyndi,
áfallastreituröskun og jaðarpersónuleikaröskun (Duncan, Saunders, Kilpatrick, Hanson
og Resnick, 1996). Eðli þessa sambands og þátta sem leiða frá illri meðferð í æsku til
vímuefnanotkunar eru ekki auðskilin og því erfitt að ræða um orsök og afleiðingu þrátt
fyrir að margar rannsóknir hafi sýnt fram á samband á milli illrar meðferðar í æsku og
vímuefnanotkunar á unglings- og fullorðinsárum (Meng og D´Arcy, 2016; Schäfer o.fl.,
2017a; Simpson og Miller, 2002). Sambandið þarna á milli er stöðugt og oftar sterkara
meðal kvenna heldur en karla (Simpson og Miller, 2002). Hlutfallslega fáar rannsóknir
benda samt sem áður til að beint samband sé á milli þess að afleiðingar áfalls leiði til
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þess að einstaklingur þrói með sér vímuefnavanda (Hammersley o.fl., 2016). Hvorki
áfallastreituröskun né líkamleg eða kynferðisleg misnotkun í æsku hafa verið álitnir
tilteknir undanfarar vímuefnavanda. Ástæðan fyrir því er að þau eru einnig tengd
mörgum öðrum sálfræðilegum þáttum sem fela í sér fjölkvilla vandamál ásamt
vímuefnavanda eins og þunglyndi, kvíða, persónuleikaraskanir, andfélagslega hegðun og
geðrof (Carr, Martins, Stingel, Lemgruber og Juruena, 2013; Hammersley o.fl., 2016).
Nýlega hafa þó áföll verið íhuguð sem undanfari vímuefnavanda og sem möguleg orsök
hans (Hammersley o.fl., 2016).
Áfengi og vímuefni geta verið notuð til þess að flýja og forðast það að takast á við
hugsanir og tilfinningar sem stafa af áfallastreituröskun (Brady og Back, 2012).
Margvíslegar ástæður geta valdið þróun áfallastreituröskunar en rannsóknir sýna að
hátt hlutfall einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda hafa verið misnotaðir
líkamlega eða kynferðislega í æsku (Asberg og Renk, 2012; Brady og Back, 2012; Evren
o.fl., 2013). Konur og ungir strákar eru í meiri áhættu á að verða fyrir líkamlegri og
kynferðislegri misnotkun af hálfu fjölskyldumeðlims eða nákominna heldur en karlar
(Covington, 2003). Áfallastreituröskun, þunglyndi og átröskun hafa verið algengari
meðal kvenna heldur en hjá karlmönnum í rannsóknum (Armour o.fl., 2015; Brewerton,
Dansky, O´Neil og Kilpatrick, 2015; Landheim, Bakken og Vaglum, 2003; Roberts-Lewis,
Welch-Brewer, Jackson, Kirk og Pharr, 2010). Til þess að vera í bata eftir
áfallastreituröskun þarf einstaklingur að vera hæfur til þess að samþykkja og halda
áfram eftir atburðinn sem olli áfallinu (Harris og Fallot, 2001).
Áföll og það hvernig einstaklingi tekst að vinna úr þeim hafa mikil áhrif á einstakling
og líðan hans. Kynferðisleg misnotkun er talin valda mestu áfalli og sýna niðurstöður
fram á að margar konur hafa orðið fyrir misnotkun og ofbeldi í æsku jafnt og á
fullorðinsárum. Áfallasaga er algeng meðal kvenna með vímuefnavanda og er þekkt að
áfengi og vímuefni séu notuð til þess að flýja eða forðast raunveruleikann og því sem
honum fylgir. Svokölluð deyfing hefur verið tengd við áfallastreituröskun og sýna
rannsóknir fram á að röskunin sé algengari á meðal kvenna heldur en karla.

3.3 Samband vímuefnavanda og heimilisleysis
Algengi áfalla í æsku er tíð meðal heimilislausra (Sundin og Baguley, 2015). Heimilisleysi
hefur verið tengt við bæði illa meðferð í æsku og vímuefnanotkun sem rannsóknir
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staðfesta (Stein, Leslie og Nyamathi, 2002). Vímuefnanotkun getur verið ein ástæða fyrir
því að einstaklingar verða heimilislausir en heimilisleysi getur einnig valdið auknum
vímuefnavanda (Fountain, Howes, Marsden, Taylor og Strang, 2003). McNiel og Binder
(2005) gerðu rannsókn til að skoða samband milli heimilisleysis, geðrænna vandamála,
ofbeldis og notkunar á heildrænni geðrænni bráðamóttöku (e. psychiatric emergency
services). Niðurstöður sýndu að þeir sem voru heimilislausir voru líklegri til þess að þurfa
á margþættri þjónustu að halda. Samþætting kerfa er mikilvæg til þess að veita
árangursríka íhlutun á samhliðandi vandamálum sem snúa að heimilisleysi,
geðröskunum, vímuefnamisnotkun og ofbeldi meðal annars. Heimilisleysi var einnig
tengt við aukna tíðni af vímuefnatengdum röskunum samhliða alvarlegum
geðröskunum. Ályktanir voru dregnar af því að heimilislausir einstaklingar með
geðraskanir séu stór hluti þeirra einstaklinga sem nýta sér þjónustu geðrænnar
bráðamóttöku. Langtímarannsókn sem Somers, Moniruzzaman og Palepu (2015) gerðu
styður samband milli heimilisleysis, geðraskana og vímuefnaröskunar. Markmið
rannsóknarinnar var að skoða hvort að íhlutunin Housing First myndi draga úr daglegri
vímuefnanotkun einstaklinga sem falla undir þessi skilmerki í samanburði við
meðferðarúrræði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki fram á mismun milli þessara
tveggja úrræða við að draga úr daglegri notkun.
Ársskýrsla Rauða krossins í Reykjavík fyrir árið 2016 sýndi fram á aukna aðsókn
jaðarsettra hópa í þá þjónustu sem hreyfingin býður upp á (Rauði krossinn Reykjavík,
2016). Skýrsla Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar (2017a) sem varðar kortlagningu á
fjölda og högum utangarðsfólks í Reykjavík sýndi fram á að misnotkun vímuefna og
vímuefnavandi var talin helsta orsök heimilisleysis að mati þátttakenda af þeim
svarmöguleikum sem voru í boði. Þar á eftir var metið að geðrænn vandi væri helsta
orsökin og nefndu þátttakendur meðal annars áföll sem aðrar hugsanlegar orsakir.
Þátttakendur

voru

Reykjavíkurdeild

Rauða

kross

Íslands,

þjónustumiðstöðvar

Reykjavíkurborgar, Samhjálp, Fangelsismálastofnun, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
og SÁÁ. Sömu ástæður og hér að ofan voru tilgreindar í skýrslu Velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar (2009) og virtust þar einstaklingar sem eiga við vímuefna- og
geðrænan vanda að stríða vera í viðkvæmri stöðu með tilliti til heimilisleysis. Ástæða
þess að geðræn vandamál geri vart við sig geta verið vegna vímuefnanotkunar eða þá að
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einstaklingur neyti vímuefna vegna undirliggjandi geðrænna vandamála (Velferðarsvið
Reykjavíkurborgar, 2009).
Rannsóknir sýna fram á samband milli áfalla, illrar meðferðar í æsku,
vímuefnavanda og heimilisleysis. Í rannsóknum hefur einnig komið fram að einstaklingar
sem eru heimilislausir eigi við fjölþættan vanda að stríða og þurfi því á margþættri
þjónustu að halda ásamt samþættingu kerfa. Þetta er viðkvæmur hópur sem þarf að
hlúa vel að og veita þjónustu með tilliti til allra þátta.

3.4 Meðferðarúrræði kvenna við vímuefnavanda með áfallasögu að baki
Flestar fyrrum rannsóknir um algengi geðrænna vandkvæða meðal einstaklinga með
áfengis- og vímuefnavanda veita kynjamismun litla sem enga athygli (Landheim o.fl.,
2003). Samkvæmt rannsókn Zilberman o.fl. (2003) eru konur sem glíma við áfengis- og
vímuefnavanda með hlutfallslega fleiri geðræna sjúkdóma heldur en karlar. Það er flókið
að takast á við vímuefnavanda og geðraskanir samhliða í meðferðum. Konur meðhöndla
sjálfa sig oft með vímuefnum þegar þær eiga við geðrænan vanda að stríða því geðræn
einkenni koma sterklega í ljós þegar vímuefna er ekki neytt (Haller, Knisley, Elswick,
Dawson og Schnoll, 1997). Þær notast jafnframt við áfengi og vímuefni til þess að deyfa
vanlíðan og sársaukafullar minningar sem geta meðal annars fylgt áföllum (BedardGilligan, Kaysen, Desai og Lee, 2011; Reynolds o.fl., 2005). Án samþættrar meðferðar (e.
integrated treatment) við vímuefnavanda og undirliggjandi geðvanda falla konur jafnan
aftur í sama far til að losna við einkennin sem stafa af geðræna vandanum (Haller o.fl.,
1997). Með samþættri meðferð er unnið með vímuefnavanda og undirliggjandi
geðvanda innan sömu stofnunar á sama tíma af þverfaglegu meðferðarteymi (Morisano
o.fl., 2014).
Rannsakendur hafa smám saman orðið meðvitaðri um sérstaka eiginleika og
frábrugðnari þarfir í meðferð hjá konum með vímuefnavanda heldur en hjá körlum
(Zilberman o.fl., 2003). Meirihluti þeirra kvenna sem sækja vímuefnameðferð eiga
margar sögur af kynferðis og/eða líkamlegri misnotkun (Gatz o.fl., 2007; Guthrie og
Kunkel, 2016; McHugo, Caspi og Kammerer, 2005; Roberts-Lewis o.fl., 2010). Konur með
áfallasögu og vímuefnaraskanir eru líklegri til að hafa mikil og flókin vandamál sem eru
erfiðari viðureignar í vímuefnameðferð. Þar að auki eru þær líklegri til að fara aftur fyrr
að nota vímuefni og að koma verr út úr vímuefnameðferð með minni árangri heldur en
þær sem hafa ekki orðið fyrir áföllum (Brady, Dansky, Sonne og Saladin, 1998). Í skýrslu
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bandarísku alríkisstofnunarinnar National Institute on Drug Abuse (NIDA) um
vímuefnaröskun (2018) segir meðal annars að engin ein meðferð sé viðeigandi fyrir alla.
Hún segir jafnframt að árangursrík meðferð takist ekki eingöngu á við vímuefnavanda
einstaklings heldur mæti einnig fjölbreyttum þörfum hans.
Með rannsókn Salter og Breckenridge (2014) sem var gerð í Ástralíu er einnig
gagnrýnt að ein aðferð gildi yfir alla sem er í flestum meðferðarúrræðum við áfengis- og
vímuefnavanda. Með því að setja alla undir sama hatt telja rannsakendur að sérstakar
þarfir kvenna í tengslum við misnotkun, geðræn vandkvæði og foreldrahlutverkið séu
vanræktar í meðferð. Í þeirri rannsókn var rætt við konur í meðferð og starfsmenn
meðferða og sögðu viðmælendur að það væri bæði ögrandi og tilfinningalega óöruggt
fyrir konur að vera í sömu meðferð og karlar því konur hafa orðið fyrir miklum áföllum af
hendi þeirra. Rannsókn sem Greenfield, Trucco, McHugh, Lincoln og Gallop (2007) gerðu
sýndi fram á að konur eru ánægðari í meðferð sem eingöngu er ætluðu konum í
samanburði við meðferðir þar sem bæði kynin eru.
Niðurstöður rannsóknar Wilsons og Widoms (2009) gáfu til kynna að
meðferðarúrræði sem draga úr eða koma í veg fyrir vímuefnanotkun gagnist ekki konum
og körlum á sama hátt vegna kynjamismunar. Niðurstöðurnar benda til að margþátta
íhlutun sé nauðsynleg til að takast á við samhliða áhættuþætti fyrir utan
vímuefnamisnotkun sem geta verið vegna misnotkun og vanrækslu í æsku. Þau inngrip
sem leggja áherslu á að einangra vandamál eða áhættu geta brugðist við að taka tillit til
annarra samhliða fyrirliggjandi vandamála sem stuðla að vímuefnanotkun einstaklings.
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að þau inngrip sem leitast við að
draga úr vímuefnanotkun kvenna sem hafa orðið fyrir misnotkun og vanrækslu í æsku
þurfi að taka tillit til fjölbreyttra aðstæðna þeirra og tryggja þeim meðal annars öruggt
húsnæði.
Í rannsóknum kemur fram að konur meðhöndli sig sjálfar með vímuefnum þegar
þær eigi við geðrænan vanda að stríða eða til þess að deyfa vanlíðan og tilfinningar. Það
er flókið að takast á við vímuefnavanda og geðraskanir í meðferð og jafnframt erfitt
viðureignar að takast á við vímuefnavanda kvenna sem eiga áfallasögu að baki. Það er
engu að síður mikilvægt að mæta fjölbreyttum þörfum kvenna með því að takast á við
alla þætti sem einstaklingurinn er að glíma við en ekki eingöngu vímuefnavandann.
Meðferð þarf því að hverfa frá því að ein meðferð sé viðeigandi fyrir alla til þess að vera
einstaklingsmiðuð sem tekst á við fjölþættan vanda.
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4 Kenningarlegur bakgrunnur
Hér verður greint frá þeim kenningum sem tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar.
Byrjað verður á að fjalla um tengslaröskun sem snertir tengsl barns og umönnunaraðila
þess í æsku. Ástæða fyrir valinu er til þess að gera grein fyrir mikilvægi tengslamyndunar
milli barns og umönnunaraðila þess og mögulegum áhrifum og afleiðingum ef það
samband raskast. Þar á eftir er greint frá áfallakenningum til þess að skilja viðbrögð
einstaklinga við áföllum. Hver einstaklingur upplifir aðstæður og atburði á mismunandi
hátt og vinnur úr þeim á fjölbreytta vegu. Það er því mikilvægt að sá sem vinnur með
einstaklingi sem hefur orðið fyrir áfalli geti metið hvar hann er staddur í ferlinu til þess
að geta mætt þörfum hans.
Fjallað verður um lífsálfélagslega líkanið, sem er mest notaða líkanið í dag, til þess
að lýsa þróun vímuefnaröskunar. Fíkn er flókið hugtak sem er samspil líffræðilegra,
sálfræðilegra og félagslegra þátta og því ber að taka tillit til þeirra allra þegar unnið er
með vandann. Að lokum er stimplunarkenningunni gerð skil og því sem felst í því að vera
stimplaður af samfélaginu ásamt afleiðingum þess. Heimilislausir einstaklingar sem nota
vímuefni í æð eru í minnihlutahóp og upplifa mikla fordóma. Það er mikilvægt að gera
grein fyrir áhrifum og afleiðingum stimplunar á einstaklinga sem ýtir þeim þar af
leiðandi enn meira út á jaðarinn og útilokar þá frá þjónustu og samfélaginu í heild sinni.

4.1 Tengslamyndun og tengslaröskun
Tengslamyndun milli foreldra og barns er talin myndast strax á 29. viku meðgöngu og
hefur mikil áhrif á sambands barns við umönnunaraðila sinn (Benoit, 2004; Sullivan,
Perry, Sloan, Kleinhaus og Burtchen, 2011). Helsta hlutverk tengslamyndunar er að
barnið upplifi sig öruggt og verndað af umönnunaraðila sínum (Benoit, 2004). Þegar
barn upplifir ófullnægjandi tengslamyndun getur það brugðist illa við snertingu, brosað
lítið, grátið mikið, hunsað foreldri og leitað frekar eftir athygli frá öðrum (Alden, 2012).
Jákvæð tengsl fela hinsvegar í sér jákvæð viðbrögð milli foreldris og barns í gegnum yrt
og óyrt samskipti. Dæmi um yrt jákvæð tengsl er þegar foreldri bregst við merkjum
barnsins á meðan óyrt geta verið augnsamband. Dæmi um neikvæð tengsl er þegar
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foreldri bregst ekki við merkjum barnsins og er í litlum samskiptum við það (Alden,
2012).
Á fyrsta æviskeiði barns er heili þess að þróast sem gerir það að viðkvæmu tímabili.
Til þess að móta tilfinningalega heilbrigt samband á milli barns og foreldris er mikilvægt
að foreldri byrji að móta uppbyggilegt gagnkvæmt samband við barnið strax frá upphafi
(Perry, 2013). Tengslaröskun (e. attachment disorder) felst í því að rof verður á tengslum
barns við umönnunaraðila sinn í frumbernsku sem getur leitt til þess að það þróar ekki
með sér örugg grunntengsl við hann (Newman og Grauerholz, 2002). Tengslaröskun
hefur verið tengd við truflun í uppeldisskilyrðum og skilgreind sem óviðeigandi og
trufluð félagsleg tengsl sem eiga sér upphaf fyrir fimm ára aldur af DSM
flokkunarkerfinu (American Psychiatric Association, 2000). Þegar börn mynda ekki góð
geðtengsl við umönnunaraðila sinn geta þau átt í hættu á andfélagslegri hegðun og að
eiga við erfiðleika að stríða í samskiptum (Follan og Minnis, 2009). Hægt er að flokka
tengslaröskun í hamlaða og óhamlaða tengslaröskun. Þegar barn á í erfiðleikum með
frumkvæði eða bregst ekki við félagslegum samskiptum á eðlilegan hátt er talað um
hamlaða tengslaröskun. Óhömluð tengslaröskun er þegar barn myndar náin tengsl við
ókunnuga (Newman og Mares, 2007). Tengslaröskun getur einnig valdið erfiðleikum
barns við tengslamyndun á fullorðinsárum með ýmsum afleiðingum eins og þróun þess
á lífsálfélagslegum sjúkdómi (Newman og Grauerholz, 2002; Sadock og Sadock, 2007).
Þegar samband móður og barns er skoðað eru helstu ástæður tengslaröskunar þegar
skortur er á frumskilyrðum til tengsla, móðir glímir við geðröskun eða þegar barn er í
langtímadvöl á stofnun (Sadock og Sadock, 2007).
Áföll og vanræksla í æsku geta valdið neikvæðum tengslum barns við aðra og haft
áhrif á hegðun og þroska þess. Börn á leikskólaaldri geta sýnt einkenni hamlaðrar
tengslaröskunar í kjölfar áfalla sem getur lýst sér í tilfinningaleysi á meðan eldri börn eru
árásargjarnari (Newman og Mares, 2007). Ályktað hefur verið að vímuefnamisnotkun
geti verið afleiðing erfiðleika einstaklings með tilfinningastjórnun. Einstaklingurinn leitar
þar af leiðandi í áfengi og vímuefni meðal annars til þess að forðast nánd eða höfnun,
létta á sársauka, reiði eða tvíræðni og mögulega marka sér örugga undirstöðu (Magai,
1999). Einnig benda rannsóknir til að tengslaröskun sé áhættuþáttur fyrir fíkn og að
óörugg

tengsl

tengist

áfengisnotkun,
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skaðlegum

drykkjumynstrum

og

vímuefnaröskunum (Thorberg og Lyvers, 2006; Vungkhanching, Sher, Jackson og Parra,
2004).

4.2 Áfallakenningar
Áfallakenningar varða viðbrögð fólks við ýmis konar áföllum og leitast við að skýra
viðbrögð einstaklinga sem upplifa áfall. Fólk vinnur úr áfalli á ólíkan hátt og geta því
viðbrögðin bæði varað í stuttan og langan tíma (Useem, 1998). Viðbrögðum fólks við
áfalli hefur verið lýst sem ferli, hvernig einstaklingur tekst á við áfall og getu hans til þess
að vinna úr því. Eftir áfall kemur lost sem þróast yfir í varnarstig eða höfnun, þaðan í
úrvinnslu og að lokum í endurskipunarstig. Áfall getur valdið bæði jákvæðum og
neikvæðum áhrifum á einstakling sem ræðst af honum og umhverfi hans
(Westmoreland, 1996). Áföll sem verða meðal annars vegna upplifunar á ofbeldi, slysi,
ástvinamissi eða náttúrulegum hamförum geta haft mótandi áhrif á hugræna úrvinnslu
fólks sem og andlega og líkamlega heilsu þeirra. Áfallakenningar eru lýsandi fyrir þessi
áhrif og leitast við að skoða einstaklings- og umhverfisbundna þætti til þess að meta
afleiðingar áfalla á líf fólks (Alisic, Jongmans, van Wesel og Kleber, 2001).
Hugræn úrvinnsla (e. cognitive-processing theory) er kenning sem varðar tjáningu og
fyrirbyggjandi eða eflandi áhrif hennar á líðan einstaklinga eftir áfall. Kenningin segir að
allir einstaklingar þrói með sér hugrænt skema sem inniheldur upplýsingar um allt það
sem tengist lífi þeirra og þar á meðal það sjálft. Áfall eða streituvaldandi atburðir geta
tvístrað þessu hugræna skema og valdið tilfinningatruflun (Lepore, Silver, Wortman og
Wayment, 1996). Tjáning getur aukið líkur á að einstaklingur geti búið til heildræna
mynd af atburðinum sjálfum sem hjálpar honum að komast í gegnum áfallið. Tjáning
getur þar með komið skipulagi á minningar og hugsanir tengdum áfallinu og þar af
leiðandi breytt innihaldi þeirra (Lepore o.fl., 1996; Lepore, Ragan og Jones, 2000).

4.3 Lífsálfélagslegt líkan
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin World Health Organization (WHO) skilgreinir heilsu
sem ástand þar sem andleg, líkamleg og félagsleg velferð er án heilsubrests eða
sjúkdóma (World Health Organization, 2014). Þegar kemur að því að taka ákvarðanir um
hvers konar meðferðarúrræði eigi að vera í boði innan heilbrigðisstofnanna er mikilvægt
að taka tillit til hegðunar og félagslegra sjónarmiða (Dogar, 2007). Flestar
heilbrigðisstéttir telja lífsálfélagslega líkanið (e. biopsychosocial model), sem sjá má á
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mynd 1, lýsa best þróun vímuefnaröskunar (Helga Sif Friðjónsdóttir, 2009; Kenna og
Lewis, 2008). Það segir að fíkn sé langvinnur taugalífeðlisfræðilegur sjúkdómur sem
þróast af áhrifum umhverfis-, sálfræði-, lífeðlisfræði- og erfðaþátta (Dimeff, Baer,
Kivlahan og Marlatt, 1998). Langvarandi notkun vímuefna þarf því að hafa átt sér stað til
þess að ánetjast vímuefninu sem hefur haft áhrif á starfsemi heilans (Koob, 2005).
Líffræðilegir, sálfræðilegir og félagslegir þættir hafa áhrif á íhlutun, orsök, framsetningu,
meðhöndlun og útkomu sjúkdóma. Hver þessara þátta hefur óslitin áhrif hvor á annan
og í sameiningu mynda þeir einstakt ástand sem er kallað sjúkdómur eða veikindi
(Dogar, 2007). Fíkn er flókið samspil margra þátta samkvæmt líkaninu þar sem talið er
að erfitt sé að stjórna fíknihegðun þegar hún er komin á ákveðið stig (Buchman o.fl.,
2010).

Mynd 1. Lífsálfélagslegt líkan (e. biopsychosocial model) (Physiopedia, e.d.).

4.4 Stimplunarkenningin
Stimplun (e. stigmatization) ræðst af því hvernig samfélagið horfir á einstaklinginn og
atferli hans sem er eitt af grundvallaratriðum stimplunarkenningarinnar (e. labeling
theory) (Schur, 1971). Það eru viðbrögð samfélagsins og annarra sem ráða því hvort að
einstaklingur sé stimplaður. Félagshópar setja ákveðinn staðal og reglur sem ætlast er til
að farið sé eftir í samfélaginu. Þeir einstaklingar sem passa ekki inn í þann ramma sem er
settur fá stimpil og eiga á hættu að einangrast og lenda utangarðs. Félagsleg viðbrögð
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samfélagsins við hegðun einstaklings, þegar hann fer ekki eftir settum reglum, er álitið
sem frávik en ekki hegðunin sjálf. Það er því álitið að einstaklingurinn sjálfur sé frávikið
og að stimplun leiði stöðugt af sér hegðunarmynstur frávika (Becker, 1963; Bernburg,
2009; Jón Gunnar Bernburg, 2005).
Samkvæmt stimplunarkenningunni er vandamál einstaklings afleiðing þeirra
neikvæðu viðbragða samfélagsins sem hann fær (Bernburg, 2009). Markmið
kenningarinnar er að skoða hvaða einstaklingar eru stimplaðir og hvaða afleiðingar
stimplun hefur á líf þeirra (Becker, 1963). Fordómar og viðhorf samfélagsins eru meðal
annars ástæða stimplunar og eru jaðarsettir hópar í mikilli hættu á að vera stimplaðir
(Bernburg, 2009; Livingston o.fl., 2011). Einstaklingar sem glíma við vímuvanda og
heimilisleysi verða iðulega fyrir stimplun sem reynist þeim mikil hindrun og beita þeir
jafnan neikvæðum varnarviðbrögðum vegna þeirra viðhorfa sem þeir mæta (Ahern o.fl.,
2007; Livingston o.fl., 2011).
Stimplun skerðir tækifæri einstaklings til þess að taka þátt í daglegu lífi (Tittle,
1980). Þegar gert er lítið úr einstaklingi breytist sjálfsmynd hans og verður hann
ómeðvitað minna virði í augum annarra sem endurspeglast í sjálfsáliti hans (Jón Gunnar
Bernburg, 2005). Þetta gerir það að verkum að einstaklingur á erfitt með eiga félagsleg
tengsl og að viðhalda þeim (Bernburg, 2009). Stimplun getur einnig valdið því að
einstaklingur fjarlægist hefðbundnum gildum sem samfélagið setur (Bernburg, 2009;
Schur, 1971). Við stimplun verða viðbrögð annarra í garð einstaklingsins neikvæð.
Samfélagið býst við frávikshegðun frá þeim sem er stimplaður, sem endurspeglar
staðalmynd þess af honum (Tittle, 1980). Neikvæðar staðalmyndir ýta undir
áframhaldandi frávikshegðun vegna þess að einstaklingur upplifir sig stimplaðan (Jón
Gunnar Bernburg, 2005).
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5

Gagnreyndar nálganir sem henta einstaklingum með vímuefnavanda

Greint verður frá þremur gagnreyndum nálgunum (e. evidence-based) sem þykja
mikilvægar í vinnu með einstaklingum sem nota vímuefni daglega og hafa orðið fyrir
áföllum. Fyrst er greint frá skaðaminnkandi nálgun sem leitast við að fyrirbyggja áhættu
og skaða einstaklinga af notkun vímuefna en ekki uppræta notkunina sjálfa. Í framhaldi
er fjallað stuttlega um skaðaminnkandi viðhaldsmeðferð sem er ein tegund af
skaðaminnkandi meðferð. Þar á eftir er farið yfir kynjamiðaða nálgun sem snýr að
meðferðarvinnu þar sem kynin eru aðskilin vegna fjölbreytileika milli þeirra og áhrifa frá
gagnstæðu kyni. Að lokum er áfallamiðaðri nálgun gerð skil en í henni er ólíkum þörfum
kvenna mætt þar sem þær eru einnig ólíkur hópur. Í lok þess kafla er stuttlega greint frá
áfallamiðaðri hugrænni atferlismeðferð, EMDR meðferð og áfallamiðuðu jóga sem eru
aðferðir sem flokkast undir áfallamiðaða nálgun.

5.1 Skaðaminnkandi nálgun
Skaðaminnkun (e. harm reduction) sem snýr að þjónustu við einstaklinga með
alvarlegan vímuefnavanda, sem eiga oft einnig við alvarlegan geðvanda að stríða, er
komin stutt á veg á Íslandi. Skaðaminnkun er ekki ætluð til að koma í staðinn fyrir aðrar
aðferðir heldur er hún árangursrík hugmyndafræði og gagnreynd aðferð sem er viðbót
við það sem fyrir er (Velferðarráðuneytið, 2016). Í skaðaminnkandi nálgun er viðurkennt
að það séu einstaklingar í samfélaginu sem nota lögleg og ólögleg vímuefni og er hún því
nauðsynleg viðbót við önnur úrræði og íhlutanir sem fyrir eru. Hugmyndafræðin stendur
vörð

um

grundvallarmannréttindi

og

er

skilgreind

af

Alþjóðlegu

skaðaminnkunarsamtökunum sem verklag, starfsemi og stefnumótun sem byggir á
mannréttinda- og lýðheilsusjónarmiðum (International Harm Reduction Association,
e.d.; Rhodes og Hedrich, 2010).
Það er nauðsynlegt að hafa fjölbreytta valkosti í boði og veita þeim sem nota
vímuefni viðeigandi aðstoð til þess að lágmarka áhættu og skaða þeirra með
áframhaldandi notkun (International Harm Reduction Association, e.d.). Skaðaminnkun
er úrræði sem tekur ekki afstöðu um hvort að áhættuhegðun sem leiðir til skaðlegra
afleiðinga teljist vera siðferðislega röng eða ekki (McNeece, 2003). Íhlutun þessa úræðis
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byggist á þörfum einstaklingsins (Seiger, 2005). Með skaðaminnkun er lögð áhersla á að
fyrirbyggja áhættu og skaða sem einstaklingnum stafar af notkuninni frekar en að
fyrirbyggja notkunina sjálfa. Markmið hennar er að draga úr heilsufars-, félags- og
efnahagslegum afleiðingum vímuefnanotkunar án þess að krefjast þess að einstaklingur
hætti að nota vímuefni. Með því er verið að auka lífsgæði og heilsufar fólks, koma í veg
fyrir óafturkræfan skaða og halda fólki á lífi og tekur því skaðaminnkandi nálgun á
hættulegri vímuefnanotkun án þess að uppræta notkunina (International Harm
Reduction Association, e.d.). Nálgunin mætir þeim sem eru ekki tilbúnir að hætta
notkun vímuefna eða geta ekki viðhaldið lífi án vímuefna vegna einhverja ástæðna á
þeim tímapunkti (Collins o.fl., 2012). MacMaster (2004) álítur að með því að sameina
skaðaminnkandi íhlutanir og meðferðaríhlutanir sé hægt að veita heildrænni,
markvissari og yfirgripsmeiri þjónustu fyrir einstaklinga sem glíma við vímuefnavanda.
Refsistefna ríkir á Íslandi en slík stefna getur verið skaðleg að ýmsu leyti, meðal
annars vegna jaðarsetningar þeirra sem nota vímuefni sem útskúfar þá frá samfélaginu.
Talið er að þeir sem þurfi mest á þjónustu að halda veigri sér frá því að sækja hana
vegna þessa (Velferðarráðuneytið, 2016). Horfið skal frá því að halda uppi dýru
refsivörslukerfi í vímuefnamálum til þess að veita vímuefnanotendum viðeigandi aðstoð.
Jafnframt skal tryggja vímuefnanotendum fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og meðferð
á grundvelli skaðaminnkandi nálgunar (Velferðarráðuneytið, 2016).
Starfshópurinn sem vann skýrslu heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga
úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnanotkunar telur mikilvægt að
skaðaminnkun verði hluti af stefnumótun í vímuefnamálum. Hann telur jafnframt
mikilvægt að stefnumótunin byggi á jafnvægisnálgun með því að viðurkenna
vímuefnanotkun í samfélaginu og leitist við að draga úr frekari skaðsemi hennar. Í
skýrslunni leggur starfshópurinn til að sérhæfð þjónusta verði þróuð innan
heilsugæslunnar

sem

byggist

á

skaðaminnkandi

hugmyndafræði

til

að

heilbrigðisþjónustu jaðarsettra hópa sé fullnægt. Einstaklingar sem eru heimilislausir og
í virkri vímuefnanotkun flokkast meðal annars undir þá hópa. Það er einnig lagt til að
þjónustan bjóði upp á fjölbreytta grunnheilbrigðisþjónustu til viðbótar við aðra
sérhæfða þjónustu ásamt því að vera gjaldfrjáls (Velferðarráðuneytið, 2016).
Sérhæfðri heilbrigðisþjónustu, sem er fyrir einstaklinga með áfengis- og
vímuefnavanda, er ætlað að afeitra einstakling af áhrifum vímuefna og koma jafnvægi á
46

geðrænt ástand og líkamlega heilsu hans. Til þess að framfylgja þessu er meðferð veitt
sem hefur það að markmiði að draga úr eða stoppa áfengis- og vímuefnanotkun
einstaklings. Almennri heilbrigðisþjónustu er hins vegar ekki ætlað að breyta
vímuefnanotkun einstaklinga. Þjónustan miðar fyrst og fremst að því að bæta afleiðingar
og fylgikvilla sem notkunin getur leitt af sér og fæst því við geðrænar og líkamlegar
afleiðingar áfengis- og vímuefnanotkunarinnar (Velferðarráðuneytið, 2016).
Sami starfshópurinn sem vann skýrslu heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að
draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnanotkunar leggur einnig til í
samantekt sinni að lögum og reglum verði breytt til þess að draga úr refsingum
vímuefnanotkunar og þar af leiðandi þeim neikvæðum áhrifum sem þeim fylgja. Lagt er
til að afnema skuli fangelsisrefsingar fyrir vörslu á neysluskömmtum, hindra að
smávægileg fíkniefnalagabrot fari á sakaskrá og að eingöngu mæling á blóði gildi um
vímuefnaakstur. Starfshópurinn leggur jafnframt til að bæta skuli þjónustu og úrræði
fyrir einstaklinga sem eiga við alvarlegasta vímuefnavandann að stríða og byggja hana á
skaðaminnkandi nálgun til þess að draga úr neikvæðum afleiðingum notkunar vímuefna
án þess að draga úr sjálfri notkuninni. Lagt er til að nálaskiptiþjónusta sé efld í landinu
ásamt aðgengi að hreinum sprautubúnaði, neyslurými til að skapa öruggan og
heilsusamlegan stað fyrir einstaklinga sem nota vímuefni í æð og skimunum fyrir HIV og
lifrarbólgu C fyrir einstaklinga með vímuefnavanda, þeim að kostnaðarlausu. Þar að auki
er lagt til að tryggja skuli að fangar sem nota vímuefni njóti sömu réttinda,
lágmarksreglna um meðferð til að tryggja gæði meðferða, fjölbreyttari úrræði fyrir ólíka
hópa og aukið aðgengi að afeitrunarmeðferð fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Til
þess að viðhalda forvarnarstarfi sem hefur náð góðum árangri leggur starfshópurinn til
að rannsóknir og forvarnarstarf verði efld til að draga úr og koma í veg fyrir
vímuefnanotkun og að tryggja samræmi og samstarf í stefnumótun og aðgerðum vegna
vímuefnamála (Velferðarráðuneytið, 2016).
Skýrsla evrópsku vímuvarnarstofnunarinnar European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA) inniheldur stutt yfirlit yfir nýleg gögn sem sýna fram á
árangursríkustu aðferðirnar í vímuefnamálum. Í samantekt þeirra á skaðaminnkandi
nálgun sýna gögnin meðal annars fram á hófleg gæði (e. moderate-quality) um að
nálaskiptaþjónusta og aðgengi að hreinum sprautubúnaði dragi úr smiti á HIV á meðal
þeirra sem nota vímuefni í æð. Lágmarksgæði gagna (e. low-quality) eru um að aðferðin
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dragi úr smiti á lifrarbólgu C svo ekki er hægt að álykta um árangur þess. Hinsvegar eru
hófleg gæði gagna sem sýna fram á að ef nálaskiptaþjónusta og aðgengi að hreinum
sprautubúnaði sé á nægilega stórum mælikvarða dragi aðferðin úr smiti á bæði HIV og
lifrarbólgu C. Þar að auki eru hófleg gæði gagna sem sýna að áfylling búnaðarins sem
fylgir notkun vímuefna í æð dragi úr hættum sem stafa af notkuninni. Hófleg gæði gagna
eru um að skuldbinding að fullu í bæði nálaskiptaþjónustu og útdeilingu á hreinum
sprautubúnaði og ópíóða viðhaldsmeðferð dragi úr hættum sem stafa af notkun
vímuefna í æð og dragi úr tíðni lifrabólgu C veirunnar. Sömu gæði gagna eru um að
sálfélagslegar og atfelisíhlutanir geti verið árangurslausar við að draga úr hárri áhættu
sem stafar af notkun vímuefna í æð en árangursríkar í að draga úr kynferðislegri
áhættuhegðun (Sumnall, Bates og Jones, 2017).
Deilt er um skaðaminnkandi nálganir en algeng gagnrýni á skaðaminnkun sem snýr
að nálaskiptaþjónustu er sú að hún sniðgangi þau lög sem banna notkun ólöglegra
vímuefna (Walthers, Weingardt, Witkiewitz og Marlatt, 2012). Þar að auki er talið að
með því að dreifa hreinum sprautubúnaði sé verið að hunsa forvarnir og auka notkun
vímuefna í æð með því að gera aðferðina öruggari og hvetja þá sem ekki nota vímuefnið
á þann hátt að byrja slíkt. (Caulkins, Feichtinger, Tragler og Wallner, 2010). Neyslurými
eru einnig umdeild og telja þeir sem eru ekki hlynntir skaðaminnkun að nálgunin sendi
samfélaginu röng skilaboð, meðal annars með því að nota fjármagn í neyslurými frekar
en í meðferðir sem krefjast þess að einstaklingur hætti notkun vímuefna (Zlotorzynska,
Wood, Montaner og Kerr, 2013). Jafnframt er því haldið fram að nálgunin auki fíkn því
að hún auðveldi notkun vímuefna og að einstaklingur þurfi ekki að hætta notkun
(Christie, Groarke og Sweet, 2008).
Nýjasta stefnan í vímuefnamálum á Íslandi er að auka skaðaminnkun til þess að
veita þeim sem nota vímuefni viðeigandi aðstoð. Skaðaminnkandi nálgun er viðbót við
úrræði og íhlutanir og býður því upp á meiri fjölbreytni en er ekki ætlað að koma í
staðinn fyrir þær aðferðir sem fyrir eru. Með nálguninni er verið að fyrirbyggja áhættu
og skaða sem einstaklingur getur hlotið af notkun vímuefna og mætir því þeim sem geta
ekki hætt notkuninni af einhverri ástæðu. Skaðaminnkandi nálgun er gagnreynd aðferð
sem hefur sýnt árangur á ýmsum aðferðum innan hennar. Með nálguninni er gefinn
kostur á að mæta öllum sem eiga við vímuefnavanda að stríða, hvar sem þeir eru staddir
og veita þeim viðeigandi þjónustu.
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5.1.1 Skaðaminnkandi viðhaldsmeðferð
Viðhaldsmeðferð felst í að ávísa einstaklingi skaðlaus vímuefni til þess að meðhöndla
vímuefnavandann sem hann glímir við (McNeece, 2003; Seiger, 2005). Ópíóða
viðhaldsmeðferð (e. opioid substitution therapy) er tegund af skaðaminnkandi meðferð
og er gagnreynd aðferð sem dregur úr smiti HIV veirunnar meðal einstaklinga sem nota
vímuefni í æð (Bojko o.fl., 2015; Nosyk o.fl., 2013; Shoptaw, 2013; UNAIDS, 2013, 2014).
Viðhaldsmeðferðin er alþjóðlega viðurkennd sem ein af árangursríkustu meðferðum til
þess að takast á við ópíóða vímuefnaröskun og að draga úr HIV smiti (Polonsky o.fl.,
2015).
Í skýrslu evrópsku vímuvarnarstofnunarinnar EMCDDA eru gögn um há gæði (e.
high-quality) sem sýna fram á að það sé árangursríkara að viðhalda meðferð
ópíóðaháðra með því að notast við lyfið methadone heldur en að veita enga
lyfjafræðilega aðferð. Þar að auki sýnir meðferðin fram á betri árangur við að draga úr
notkun ólöglegra ópíóðaefna hjá þessum hóp. Hófleg gæði gagna eru um það að lyfið
methadone og buprenorphine séu sambærileg í því að draga úr notkun ólöglegra
ópíóðaefna en burprenorphine er árangursminna í meðferðum. Sömu gæði gagna sýna
fram á að ópíóða viðhaldsmeðferð sem notast við methadone og buprenorphine dragi
úr notkun vímuefna í æð, samnýtingu búnaðs og hættu á HIV smiti (Sumnall o.fl., 2017).

5.2 Kynjamiðuð nálgun
Kyn er eitt af auðsjáanlegum líffræðilegum og félagslegum einkennum sem hefur áhrif á
hegðun mannsins (Cotto o.fl., 2010). Hér áður fyrr var vímuefnanotkun viðurkenndari á
meðal karla og álitin vera karllægt vandamál og því meðferðarúrræði sniðin að þörfum
þeirra (Brady og Randall, 1993; Covington, 2008; Tuchman, 2010; Wallen, 1992). Til að
þróa árangursríka þjónustu fyrir konur er mikilvægt að skilja lífsreynslu þeirra og áhrif
þess að vera kona í karllægu samfélagi og því verður kynvitund að vera hluti af klíníska
samhenginu (Covington, 2008).
Kynjamunur í meðferðum var ekki mikið rannsakaður hér áður fyrr en samkvæmt
rannsóknum þykir konum betra að vera í meðferð með sama kyni frekar en gagnstæðu
(Greenfield og Grella, 2009). Mikill munur er á kynjunum sem snýr að mynstri áfengisog vímuefnanotkunar og neikvæðum afleiðingum hennar (Brady og Randall, 1993;
Wechsberg o.fl., 1998). Konur hafa mismunandi ástæður fyrir því að viðhalda
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vímuefnanotkun sinni og verða meðal annars fyrir miklum áhrifum af maka sínum í
tengslum við vímuefnanotkun (Green, 2006). Hægt er að lesa meira um fjölbreytileika
kynjanna í kaflanum konur og fíkn hér fyrir ofan.
Með því að skoða vímuefnavanda kvenna sérstaklega hefur verið sýnt fram á
mikilvægi þess að hafa meðferð kynjamiðaða, því kynjamismunur og líkindi hafa veruleg
áhrif á meðferð (Brady og Randall, 1993; Martin og Aston, 2014; Samuelsson, 2015).
Konur og karlar eru frábrugðinn hópur og því er mikilvægt að meðferð sé kynjaskipt svo
hægt sé að mæta þörfum kvenna og vinna með þá þætti sem eru frábrugðnir körlum til
þess að bæta árangur þeirra (Greenfield og Grella, 2009; Pelissier og Jones, 2005).
Niðurstöður rannsóknar Cotto o.fl. (2010) gáfu til kynna að kyn, aldur og vímuefnið sem
var misnotað spili mögulega öll hlutverk í mynstri vímuefnanotkunar, misnotkunar og
fíknar. Hvötin til þess að nota vímuefni getur verið lykillinn af mismun mynsturs
vímuefnanotkunar meðal karla og kvenna. Til þess að skilja ástæður þessa mismunar
þarf að meta mynstrin yfir lengri tíma sem getur þar af leiðandi aðstoðað við þróun
árangursríkari forvarna og meðferðarúrræða. Þar að auki þarf að bæta fyrirhöfn
forvarna með því að þróa úrræði sem taka sérstakt tillit til kynjanna (Cotto o.fl., 2010).
Í rannsóknum hefur komið fram að fyrirbyggjandi úrræði eru áhrifaríkari ef þau snúa
eingöngu að einu kyni en ekki báðum (Flay o.fl., 2004; Vicary o.fl., 2006). Kynjamiðuð
vímuefnameðferð ætti ekki eingöngu að eiga sér stað vegna líffræðilegs fjölbreytileika
meðal kvenna og karla heldur einnig vegna félagslegra- og umhverfisþátta. Þessir þættir
geta átt þátt í að hafa áhrif á ástæðu notkunarinnar, ástæðu sóknar meðferðar, þær
meðferðir sem bera mestan árangur og afleiðingar af því að fá ekki meðferð (National
Institute on Drug Abuse, 2018).
Kynjamiðuð nálgun (e. gender-responsive approach) er ætluð til þess að veita
konum öruggt umhverfi til þess að ræða opinskátt um áföll, misnotkun og fíkn án
utankomandi áhrifa, meðal annars frá körlum (Covington, 2008). Meðferð ætluð konum
með vímuefnavanda þarf að vera byggð á heildrænum og kvenmiðuðum nálgunum sem
tekur tillit til sálfélagsþarfa þeirra (Orwin, Francisco og Bernichon, 2001). Rannsókn
Covington (2008) er ætluð til þess að sýna fram á það. Með þjónustu þar sem notast er
við kynjamiðaða nálgun er hægt að ávarpa áfengis- og vímuefnavanda samhliða
undirliggjandi áfallatengdum geðrænum vandkvæðum ásamt öðrum þörfum sem eru
algengar meðal kvenna (Salter og Breckenridge, 2014).
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Samhliðandi vandamál kvenna með áfengis- og vímuefnavanda getur ógnað árangri
þeirra á bata og leitt til upplausnar meðferðarinnar sem þær sækja (National Institute
on Drug Abuse, 2018). Mikilvægt er að takast á við margþætt vandamál kvenna sem eiga
við vímuefnavanda að stríða áður en bati getur orðið að veruleika þar sem þær standa
frammi fyrir flóknum áskorunum (Wechsberg, 1995). Vandamál kvenna stafa meðal
annars af þáttum skyldum ábyrgð og börnum, sem kallar á kynjamiðaða nálgun í
meðferðum sem snýr að umönnun barna og að foreldrahlutverkinu (Pelissier og Jones,
2005). Konur upplifa oftar skilningsleysi og fordóma í garð vímuefnavanda síns og þurfa
því á frábrugðnari meðferð að halda þar sem þær takast á við önnur vandamál en karlar.
Konur glíma oftar við vandamál sem eru tengd andlegri og líkamlegri heilsu ásamt því að
hafa oft verið beittar andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi (Kruk og Sandberg,
2013). Mikilvægt er að þær fái félagslegan stuðning samhliða meðferðinni til að ná sem
bestum ávinningi (Dodge og Potocky, 2000). Langtímameðferð hefur reynst konum vel
og sýnt fram á betri árangur (Kruk og Sandberg, 2013).
Kynjamiðuð nálgun hefur verið prófuð með aðferðafræðilegum rannsóknum og
þykir vera árangursrík í því að draga úr endurkomu (e. recidivism) (Voorhis, 2016). Vegna
skorts á rannsóknum á konum eru samantektarrannsóknir á kynjamiðaðri nálgun ekki
margar en þeim fer þó fjölgandi (Gobeil, Blanchette og Stewart, 2016).
Samantektarrannsókn sem Orwin o.fl. (2001) gerðu leiddi í ljós að kynbundin meðferð
henti konum vel, sérstaklega þeim sem voru þungaðar. Rannsóknin sýndi einnig fram á
bætt viðhorf, hugmyndir og andlega líðan ásamt því að slík meðferð dragi úr HIV
áhættu. Meðferðir sýndu ekki fram á að draga úr áfengis- og vímuefnanotkun né við að
draga úr afbrotum. Hafa þarf í huga að samantektarrannsóknin bar saman kynjamiðaða
meðferð við blandaða meðferð og því þarf að rannsaka frekar samanburð á
kynjamiðaðri meðferð eingöngu. Nýlega hefur verið gerð samantektarrannsókn á meðal
kvenna sem hafa brotið af sér til þess að sjá hvort að kynjamiðuð nálgun hafi áhrif á
hvort þær brjóti aftur af sér. Niðurstöðurnar sýndu fram á að kynjamiðuð nálgun var
marktækt líklegri til þess að draga úr endurkomu þeirra. Þessar niðurstöður styðja
nýlegar rannsóknir sem gefa til kynna að konur og stúlkur séu líklegri til þess að bregðast
betur við kynjamiðaðri nálgun ef að bakgrunnur þeirra og afbrotaferill þeirra er tengdur
við kynfræðileg vandamál (Gobeil o.fl., 2016).

51

Með kynjaskiptri meðferð er hægt að mæta þeim þörfum kvenna sem eru ólíkar
þörfum karla. Í rannsóknum hefur einnig komið fram að margar konur hafa orðið fyrir
ofbeldi af hálfu karlmanna og að þeim þykir betra að vera í meðferð með sama kyni. Til
þess að kona geti hafið bata er mikilvægt að takast á við ólíka þætti og því þarf meðferð
að vera byggð á heildrænum nálgunum sem taka tillit til allra þarfa hennar.
Kynjamiðaðri nálgun er ætlað til að koma í veg fyrir utanaðkomandi áhrif og veita
konum öruggt umhverfi til þess að ræða alla þá þætti sem snerta þær, hvort sem þeir
eru áföll eða misnotkun.

5.3 Áfallamiðuð nálgun
Í skýrslu velferðarráðherra um aðgerðir samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar
vegna ofbeldis karla gegn konum í nánum samböndum kemur fram að stór hópur
kvenna með vímuefnavanda á sér áfallasögu og sé mun stærri hópur heldur en konur
sem eiga áfallasögu að baki en glíma ekki við vímuefnavanda (Velferðarráðuneytið, e.d.).
Flóknar

þarfir

kvenna

með

vímuefnavanda

og/eða

geðheilbrigðisvanda

eru

viðurkenndari í dag en þær voru áður fyrr (Covington o.fl., 2008; Lee, Zaharlick og Akers,
2017). Áfallasaga kvenna spilar oft óviðurkennt hlutverk í andlegum og líkamlegum
heilsuvandamálum þeirra en er orðinn viðurkenndari þáttur vímuefnavanda samhliða
geðrænum vandkvæðum (Chilcoat og Menard, 2003; Felitti o.fl., 1998; Hammersley
o.fl., 2016; Hien o.fl., 2010; Messina og Grella, 2006). Almennt hefur ekki verið góð
þjónusta við konur með fjölbreyttan vanda vegna þess að kerfið er ómóttækilegt fyrir
margvíslegum þörfum þeirra (Grella, 2003). Erlendar rannsóknir sýna samt sem áður
fram á að samþætt meðferð nýtist einstaklingum með fjölþáttavanda betur en meðferð
þar sem vímuefnameðferð og geðheilbrigðisþjónusta eru aðskilin (Covington o.fl., 2008;
Hesse, 2009; Wüsthoff, Waal og Gråwe, 2014).
Fjölbreytileiki ríkir á meðal kvenna en ekki eingöngu á milli kynja og því bregðast
konur við misnotkun og ofbeldi á mismunandi hátt (Covington, 2008). Það er mikilvægt
fyrir þá sem vinna með einstaklinga sem eru að takast á við afleiðingar misnotkunar að
skilja hvað áfall er og hver áhrif þess eru á mótun viðbragða við upplifun seinna í
framtíðinni (Harris og Fallot, 2001). Sumar konur upplifa ekki einkenni áfalls vegna
bjargráðseiginleika sinna sem virkjast við sérstakar aðstæður, eins og að verða fyrir
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áfalli. Stundum getur áfall birst án þess að borið sé kennsl á það strax vegna þess að litið
er á ofbeldisatburðinn sem venjulegan (Covington, 2008).
Kona sem hefur orðið fyrir áfalli getur einnig fundið fyrir auknu varnarleysi. Hún
getur átt erfitt með að umbera, tjá og/eða stilla tilfinningar sínar. Dæmi um slíkt er
þegar hún bregst harkalega við náttúrulegum merkjum en bregst ekki við hættulegum
merkjum. Þar með geta konur sem hafa orðið fyrir áfalli verið í aukinni hættu á að lenda
í svipuðum eða endurteknum aðstæðum. Hegðun við áfalli getur einnig falist í flótta,
aðgerðum sjálfseyðingar og skaðlegum aðgerðum. Konur sem hafa orðið fyrir áföllum
eftir misnotkun eru líklegri til að flýja veruleikann og að hafa tilhneigingu til
sjálfsskaðandi hegðunar á meðan karlar eru líklegri til að taka upp á skaðlegum
aðgerðum (Covington, 2003; Covington o.fl., 2008).
Þeir sem vinna í vímuefnameðferðum forðast því oft að veita áfallaþjónustu vegna
ótta við að hrinda af stað áfallaviðbrögðum eða að vita ekki hvernig á að takast á við
þau. Ekki er hægt að koma fullkomlega í veg fyrir kveikjur í umhverfinu og því er
mikilvægt að byggja upp öruggt umhverfi fyrir konur til að þær geti lært að takast á við
kveikjurnar. Þetta er ástæða þess að umhverfi meðferða er svo mikilvægt fyrir konur,
þær verða að upplifa sig öruggar (Covington, 2008; Substance Abuse and Mental Health
Services Administration, 2014c). Áfallamiðuð meðferð (e. trauma-informed treatment)
er sögð auka árangur á bata þeirra sem glíma við afleiðingar áfalla (Covington o.fl.,
2008). Áfallamiðuð þjónusta (e. trauma-informed services) viðurkennir mikilvægi áfalla
með tilliti til sálfræðilegrar þróunar kvenna með því að forðast það að hrinda af stað
áfallaviðbrögðum. Hún aðlagar einnig hegðun starfsmanna að stuðningi við getu kvenna
til þess að aðlagast aðstæðum og leyfir þeim að ráða við einkenni sín sjálfar (Harris og
Fallot, 2001). Harris og Fallot (2001) benda á að áfallamiðuð nálgun (e. trauma-informed
approach) í meðferðum ætti að innihalda fagmenntaðan aðila þar sem þeir hafa borið
kennsl á að margir af þeirra kvenkyns þjónustuþegum virðast hafa þróað með sér leiðir
til þess að takast á við og aðlagast áfallinu.
Konur sem glíma við vímuefnaröskun og áfallastreituröskun sýna minni bata með
tímanum ef eingöngu er tekist á við vímuefnavanda þeirra (Najavits o.fl., 2007;
Villagonzalo o.fl., 2011). Það er því mikilvægt að bera kennsl á hverja röskun fyrir sig til
þess að geta samhæft meðferðir svo að þær verði sem árangursríkastar.
Áfallastreituröskun og vímuefnavandi geta skarast og því ýtt undir einkenni hvort annars
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og jafnframt hindrað að meðferð verði sem árangursríkust ef ekki er borið kennsl á þær
(Souza

og

Spates,

2008).

Einstaklingurinn

getur

ennþá

upplifað

einkenni

áfallastreituröskunarinnar þrátt fyrir að vera hættur að nota vímuefni (Villagonzalo o.fl.,
2011). Einstaklingur getur þar að auki átt erfiðara með bata við vímuefnavanda sínum í
streituvaldandi aðstæðum. Slíkar aðstæður geta kallað fram tilfinningaleg viðbrögð sem
valda því að einstaklingur taki til þeirra ráða að nota vímuefni til að forðast þær
tilfinningar eða slökkva á þeim (Dell’Osso o.fl., 2014). Innleiðing áfallaþjónustu í
vímuefnameðferðir dregur úr áhættu við að falla aftur í sama far sökum áfallsins
(Covington, 2008). Rannsókn Gatz o.fl. (2007) felur í sér gögn um að áfallamiðuð nálgun
í meðferðum (e. trauma-informed integrated treatment program) geti verið árangursrík.
Ástæða þess er sú að nálgunin mætir þörfum kvenna með áfallasögu samhliða
röskunum með því að auka bjargráðseiginleika þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar
benda á þörfina fyrir því að vímuefnameðferðir taki tillit til áfalla þeirra kvenna sem þær
þjónusta.
Hopper, Bassuk og Olivet (2010) rannsökuðu gagnreynda aðferð áfallamiðaðrar
umönnunar (e. trauma-informed care) innan þjónustu við heimilislausa. Á undanförnum
áratug hefur áfallamiðuð þjónusta verið innleidd á öðrum sviðum, þar á meðal í
geðheilbrigðis- og vímuefnaúrræðum erlendis. Með þessari framkvæmd hafa verið
gerðar nokkrar öflugar megindlegar og eigindlegar rannsóknir. Megindlegar rannsóknir á
þessu sviði benda til þess að það sé tenging á milli áfallamiðaðrar þjónustu og betri
árangurs einstaklinga sem má sjá meðal annars í minnkuðum geðheilbrigðis-,
áfallatengdum og vímuefnaeinkennum þeirra. Niðurstöður eigindlegra rannsókna á
þessu sviði hafa lýst merkingu áfallamiðaðrar umönnunar betur og komist að því að
framkvæmd hennar geti verið krefjandi ferli. Í þessum rannsóknum er einnig komist að
því að nálgunin geti leitt til kerfisbundinna breytinga sem hafa jákvæð áhrif, bæði á
þjónustuþega hennar og þá sem veita þjónustuna.
Samantektarrannsókn sem Morrissey o.fl. (2005) gerðu sýndi fram á litla en
tölfræðilega marktæka heildarframför á áfallaeinkennum og geðheilsu kvenna í
íhlutunum. Notast var við áfalla- og neytendamiðaða nálgun miðað við (e. relative)
hefðbundna umönnun í samanburði við ástand. Greiningin á helstu þáttum meðferða
sýndi fram á að það skilaði betri framförum að samþætta vímuefnamisnotkun, geðheilsu
og áfallatengd vandamál við ráðgjöf. Aftur á móti skiluðu fjölmargar kjarnaþjónustur
hvor á sínum staðnum minni framförum miðað við samanburðarhópinn. Nokkur
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einstaklingseinkenni voru tengd við aukin eða minnkuð áhrif af íhlutunum. Þetta
stjórnaði hvorki né breytti áhrifum ráðgjafarinnar sem var samþættuð og veitt á
sjúkrahúsum. Niðurstöður rannsóknarinnar var sú að konur með fleiri en eina röskun
ásamt sögu um ofbeldi og áföll hagnist betur á samþættri meðferð.
Ýmsar aðrar leiðir eru til sem stuðla að áfallamiðaðri nálgun í meðferðarvinnu, svo
sem áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð, EMDR meðferð og áfallamiðað jóga.
Áhrifaríkustu meðferðirnar til þess að samþætta við hefðbundin meðferðarform eru
þær meðferðir sem leggja áherslu á að róa taugakerfið eins og jóga, núvitund, tjáning
lista og EMDR meðferð (Duros og Crowley, 2014). Áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð
(e. trauma-focused cognitive behavioral therapy, TFCBT) tekur á einfaldri jafnt sem
margþættri áfallareynslu og er vaxandi gagnreynd aðferð sem nær til geðrænna
einkenna ungmenna sem hafa orðið fyrir áfalli (Cohen, Deblinger og Mannarino, 2016;
Lucid o.fl., 2018; Self-Brown, Tiwari, Lai og Roby, 2016). Niðurstöður nýlegrar
samantektarrannsóknar sýndu fram á að aðferðin væri árangursríkasta meðferðin fyrir
börn sem eiga sögu um illa meðferð í æsku (Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma og
Lindauer, 2012). EMDR meðferð (e. eye movement desensitazion and reprocessing) er
skilvirk
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áfallastreituröskun

og
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skammtímameðferð (Carlson, 2005; Markus, de Weert - van Oene, Becker og DeJong,
2015; Schäfer o.fl., 2017b; Souza og Spates, 2008). Samantektarrannsóknir hafa sýnt
mikla svörun við að jóga, sem viðbótaríhlutun, hafi marktæk áhrif á að minnka
áfallastreituröskun (Cukor, Spitalnick, Difede, Rizzo og Rothbaum, 2009; Emerson,
Sharma, Chaudry og Turner, 2009; Kirlin, 2010; Libby, Reddy, Pilver og Desai, 2012).
Konur eru eins ólíkur hópur innbyrðis eins og kynin eru ólík og því bregðast þær
mismunandi við áföllum og vinna úr þeim á ólíkan hátt. Konur sem hafa orðið fyrir
ofbeldi geta brugðist mismunandi við umhverfi sínu heldur en áður, sem getur leitt af
sér aukna hættu við að lenda í sömu eða svipuðum aðstæðum. Ekki er hægt að koma í
veg fyrir kveikjur sem hrinda einkennum í kjölfar áfalls af stað að fullu en með
áfallamiðaðri nálgun er stutt við getu kvenna til að aðlagast umhverfi sínu. Nálgunin
sýnir fram á auknar líkur á bata þeirra sem glíma við afleiðingar áfalla því það er þörf á
að meðhöndla vímuefnavanda og áfallastreituröskun samhliða ef kona hefur þróað með
sér áfallastreituröskun. Það eru til margvíslegar árangursríkar gagnreyndar aðferðir
innan áfallamiðaðrar nálgunar sem eru með óhefðbundnara sniði en þekkist, sem væri
hægt að notast við samhliða meðferð til að auka árangur hennar.
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6

Stefna í málefnum heimilislausra einstaklinga með vímuefnavanda á
Íslandi

Sú þjónusta og íhlutun sem var veitt áfengis- og vímuefnanotendum á Íslandi árið 2005
stuðlaði öll að því að einstaklingurinn hætti að nota vímuefni. Þetta kemur fram í skýrslu
Velferðarráðuneytisins (2005) og var endurhæfing einstaklinga sem nota vímuefni
einkum byggð á úrræðum læknisfræðilegrar þekkingar og 12 spora kerfi AAsamtakanna. Starfshópurinn sem kom að skýrslunni tók saman helstu kosti og galla
þjónustunnar eins og hún var þá. Helstu kostir að mati hans voru að þjónustan við
hópinn væri aðgengileg, framboð gott og með mörg þjónustustig. Helstu gallar voru að
málaflokkurinn fengi lítið fjármagn og að árangur og gæðakröfur meðferða væru óljósar.
Hópurinn gagnrýndi einnig litla starfsemi úti á landi og að flest úrræði á Íslandi krefðust
innlagnar (Velferðarráðuneytið, 2005).
Einstaklingar sem nota vímuefni í æð eru orðinn töluvert stór hópur á Íslandi og
hefur farið stækkandi jafnt og þétt alls staðar í heiminum síðustu tvo áratugi. Í skýrslu
Velferðarráðuneytisins (2016) er þó greint frá því að það hafi dregið jafnt og þétt úr
þeim sem nota vímuefni í æð ef litið er til nýgengi þeirra og að horfurnar hafi batnað
síðustu ár. Það séu því sterkar vísbendingar um að einstaklingum sem nota vímuefni í
æð reglulega muni fækka og að það muni komast jafnvægi á hópinn áður en langt um
líður. Nýgengi er hugtak í faraldsfræði sem greinir frá hættu einstaklings á að fá
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(Velferðarráðuneytið, 2016). Í dag eru nánast sömu meðferðarúrræði og þjónusta fyrir
einstaklinga með vímuefnavanda í boði eins og voru fyrir þrettán árum þegar síðasta
skýrsla Velferðarráðuneytisins (2005) var gerð fyrir utan að þau hafa verið þróuð
(Velferðarráðuneytið, 2016). Hópurinn fær jafnframt margvíslega þjónustu fjármagnaða
af félagasamtökum og sveitarfélögum. Margir þeirra sem sækja þessa þjónustu sækja
jafnframt meðferðarþjónustu frá göngu- og dagdeildum samtímis og fá sumir þar að
auki lyfjameðferð við morfínfíkn (Velferðarráðuneytið, 2016). Í kjölfar skaðaminnkandi
stefnu stjórnvalda er búið að auka við þjónustuna og meðferðarúrræðin, meðal annars
með skaðaminnkandi úrræðum eins og Konukoti og Frú Ragnheiði sem vinna með
einstaklingum sem nota vímuefni reglulega.
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Nýlegasta skýrslan sem Velferðarráðuneytið hefur gefið út í tengslum við
vímuefnanotkun kom út árið 2016. Starfshópurinn sem vann að skýrslunni samanstóð af
einstaklingum

frá

geðsviði

Landspítalans,

ríkislögreglustjóra,

Velferðarsviði

Reykjavíkurborgar, Rauða krossinum á Íslandi, landlækni og SÁÁ. Starfshópurinn var ekki
sammála um öll atriði sem skýrslan fjallar um en skilaði engu að síður frá sér
sameiginlegum tillögum um úrbætur á málefninu. Eitt af þeim málefnum sem
starfshópurinn var þó sammála um var að vímuefnavandi væri stór og bráður
heilbrigðisvandi og að bannstefna sé að ýmsu leyti skaðleg fyrir þennan hóp því að hún
eykur jaðarsetningu og útskúfun þeirra frá samfélaginu. Það ætti því að líta á
vímuefnavanda einstaklinga á Íslandi sem heilbrigðisvandamál frekar en lögreglumál eða
refsivörslukerfismál. Lagði starfshópurinn til að skaðaminnkandi stefna og þjónusta yrði
innleidd fyrir einstaklinga með vímuefnavanda. Markmið þess er að draga úr skaðlegum
áhrifum vímuefnanotkunar á Íslandi og að tryggja vímuefnanotendum meðferð á
grundvelli skaðaminnkunar ásamt fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Þetta kemur fram í
kaflanum skaðaminnkandi nálgun og eru tillögur nefndarinnar að þeim breytingum
listaðar í þeim kafla (Velferðarráðuneytið, 2016).
Núgildandi lagaumhverfi og stefna íslenskra stjórnvalda er hugsuð til þess að gæta
jafnvægis milli þess að sporna við framboði, bæta þjónustu þeirra sem eiga við
vímuefnavanda að stríða, draga úr þeim skaða sem vímuefni geta valdið og tryggja
öryggi borgara. Stjórnvöld leitast við að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum
vímugjöfum með aðhaldsaðgerðum, virku tolleftirliti, öflugri löggæslu og virku eftirliti
með notkun lyfseðilsskyldra lyfja. Þau leggja einnig upp með að vernda viðkvæma hópa
fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa, koma í veg fyrir byrjun notkunar
ungmenna á vímuefnum og að fækka þeim sem þróa með sér skaðleg mynstur vegna
vímuefnanotkunar. Jafnframt leitast stjórnvöld við að tryggja aðgengi þeirra sem eru
með vímuefnavanda að samþættri þjónustu sem byggist á gæðakröfum og bestu
fræðilegri þekkingu ásamt því að draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna
vímuefnanotkunar (Velferðarráðuneytið, 2016).
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar gerði áætlun um breytingu á skipulagi og
framkvæmd þjónustu við utangarðsfólk sem var gefin út árið 2017. Áætlunin var unnin
af Vettvangs- og ráðgjafateymi ÞVMH, forstöðumönnum þjónustuúrræða Reykjavíkur
fyrir utangarðsfólk og starfsfólki þjónustumiðstöðva Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða.
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Áætlunin felst í útfærslu á uppbyggingu og þróun þjónustu fyrir heimilislaust fólk í
Reykjavík og tekur mið af þekkingu og reynslu sem hefur áunnist á undanförnum árum
ásamt skýrslu um stefnu í málefnum utangarðsfólks 2014-1018 (Velferðarsvið
Reykjavíkurborgar, 2017b, e.d.). Hægt er að skipta hópnum sem þarf á þjónustu að
halda í þrennt; þá sem þurfa neyðarþjónustu, þá sem þurfa stuðning í búsetu þar sem
notkun er leyfð og þá sem þurfa stuðning í búsetu þar sem notkun er ekki leyfð. Nýjustu
áfangarnir eru enduropnun Smáhýsanna, tilraunaverkefnið Housing First og samstarf við
pólsku samtökin BARKA. Þær breytingar sem unnið er að eftir endurskipulagningu á
úrræðum heimilislauss fólks felast í einum vinnustað sem þjónustar hópinn, hreyfanlegri
næturvakt og þjónustu utan dagvinnutíma. Þar að auki felst hún í breytingu á þjónustu
Gistiskýlisins, fjölgun valkosta í búsetu, gæðavísa og mati á árangri. Áætlunin tekur tillit
til skaðaminnkandi nálgunar, kynjaskiptrar búsetu, aldursskiptrar þjónustu og
heildstæðrar þjónustukeðju. Hún hefur það að markmiði að skapa heildstæða þjónustu
sem byggist á stuðnings- og ráðgjafaþjónustu, sértækri búsetuþjónustu og
neyðarþjónustu (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2017b).
Umboðsmaður Alþingis (2018) gerði nýlega frumkvæðisathugun vegna kvartana og
ábendinga sem honum hafði borist varðandi langan biðtíma eftir almennu félagslegu
leiguhúsnæði, skilyrði sem eru sett einstaklingum með vímuefnavanda til að fá úthlutun
húsnæðis og ófullnægjandi framboð sértækra húsnæðisúrræða fyrir hópinn. Athugunin
sneri að heimilislausum einstaklingum og þá sérstaklega þeim sem eru með
vímuefnaröskun. Athugun sneri jafnframt sérstaklega að Reykjavíkurborg þar sem
borgin hefur verið gagnrýnd fyrir það hvernig hún hefur staðið að þessum málum.
Niðurstöður umboðsmanns Alþingis leiddu í ljós bráðan vanda sem snýr að
húsnæðismálum hópsins vegna fjölda gistinátta þeirra í neyðarathvörfum og lengd
biðtíma þeirra eftir úthlutun á varanlegu húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Niðurstöður
sýndu meðal annars að biðtíminn er ekki í samræmi við málsmeðferðartíma samkvæmt
málshraðareglum stjórnsýslulaga (nr. 37/1993) né að Reykjavíkurborg sé að takast á
bráðum húsnæðisvanda hópsins vegna skilyrða sem borgin setur þeim sem eru með
vímuefnavanda. Umboðsmaður beindi tilmælum sínum bæði að tilheyrandi
stjórnvöldum og Reykjavíkurborg um að það þyrfti að bæta úr þessum málum eins fljótt
og auðið er.
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Ýmis konar úrræði og meðferð er fyrir hendi fyrir einstaklinga með vímuefnavanda
en hér verður eingöngu farið gróflega yfir þau helstu úrræði og meðferðir sem konur
með áfallasögu og vímuefnavanda nýta sér. Hægt er að fá meiri upplýsingar um meðferð
og þjónustu sem er í boði á vefsíðum þeirra. Konukot og Frú Ragnheiður eru formleg
starfræk skaðaminnkunarúrræði á Íslandi og eru bæði rekin af Rauða krossinum í
Reykjavík (Rauði krossinn, e.d.a, e.d.b; Velferðarráðuneytið, 2016). Sjúkrahúsið Vogur
veitir einnig skaðaminnkandi viðhaldsmeðferð vegna ópíóðafíknar á göngudeild þeirra
(S.Á.Á. Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.a). Til viðbótar eru
óformleg starfræk skaðaminnkunarúrræði sem leiða til skaðaminnkunar og eru rekin af
Velferðarsviði Reykjavíkurborgar; Vettvangs- og ráðgjafateymi, búsetuúrræði fyrir
einstaklinga sem nota vímuefni, félagsleg húsnæði fyrir heimilislausa og Gistiskýlið
(Velferðarráðuneytið, 2016).
Konukot er næturathvarf fyrir heimilislausar konur og eiga flestar þeirra kvenna sem
leita til athvarfsins við vímuefnavanda og/eða geðrænan vanda að stríða (Rauði
krossinn, e.d.a). Heimilislausar konur með vímuefnavanda og tvígreiningu eiga það til að
festast á þeim stað þar sem ákveðið úrræðaleysi ríkir er varðar húsnæði fyrir þennan
hóp (Rauði krossinn Reykjavík, 2016). Frú Ragnheiður er skaðaminnkandi verkefni sem
hefur það að markmiði að ná til jaðarsettra hópa samfélagsins eins og einstaklinga með
erfiðan vímuefnavanda eða heimilislausa einstaklinga og veita þeim tiltekna aðstoð
(Rauði krossinn, e.d.b). Konukot og Frú Ragnheiður byggja bæði á skaðaminnkandi
hugmyndafræði þar sem lögð er áhersla á að auka lífsgæði og heilsu notenda vímuefna
ásamt því að lágmarka þá áhættu og skaða sem getur fylgt vímuefnanotkun en ekki til
þess að uppræta sjálfa notkunina (Rauði krossinn, e.d.a; Rauði krossinn Reykjavík,
2016).
Sjúkrahúsið Vogur er stærsta meðferðarstofnun Íslands sem er rekin af
félagasamtökunum SÁÁ, samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (S.Á.Á.
Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.b; S.Á.Á. Samtök áhugafólks
um

áfengis-

og

vímuefnavandann,

e.d.c).

Vogur

veitir

einnig

sérhæfða

heilbrigðisþjónustu sem felst í afeitrun einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda,
fráhvarfsmeðferð og skaðaminnkandi viðhaldsmeðferð vegna ópíóðafíknar eins og hefur
verið nefnt hér fyrir ofan (Velferðarráðuneytið, 2016; S.Á.Á. Samtök áhugafólks um
áfengis- og vímuefnavandann, e.d.a). SÁÁ býður upp á inniliggjandi eftirmeðferð á
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meðferðarheimilinu Vík þar sem konur og karlar fá aðgreinda áfengis- og
vímuefnameðferð ásamt kynjaskiptri aðstöðu og húsnæði (S.Á.Á. Samtök áhugafólks um
áfengis- og vímuefnavandann, e.d.d). Þar að auki rekur SÁÁ göngudeild sem felur í sér
fjölbreytta starfsemi fyrir einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda ásamt því að
bjóða aðstandendum upp á fjölskyldumeðferð og stuðningshópa (S.Á.Á. Samtök
áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.e). Geðdeild Landspítalans og SÁÁ
hafa komið upp ákveðinni verkaskiptingu sín á milli síðustu ár, sem snýr að því hvaða
hópar sækja þjónustu hjá hvorri stofnun.
Geðdeildin hefur leitast við að fást við þá sem eiga við vímuefnavanda að stríða
samhliða geðrofssjúkdómum og öðrum erfiðum geðsjúkdómum, en SÁÁ þá einstaklinga
sem

hafa

þunglyndiseinkenni,

kvíðaraskanir

eða

persónuraskanir

samhliða

(Velferðarráðuneytið, 2016). Fíknigeðdeild er sérdeild fyrir þá sem eru með tvígreiningar
en þar er áhersla lögð á að þjónusta þá einstaklinga sem glíma við alvarlegan fíkni- og
geðvanda (Landspítali, e.d.a). Móttökugeðdeild fíknimeðferðar, 33A, er fyrir einstaklinga
með alvarlegan fíkni- og geðvanda (Landspítali, e.d.b). Göngudeild fíknimeðferðar, 32E,
skiptist

í

greiningarstöð

og

meðferðardeild

(Landspítali,

e.d.c).

Teigur

er

eftirmeðferðardeild fíknigeðdeildar sem þjónustar sérstaklega fólk með vímuefna og
geðrænan vanda (Landspítali, e.d.d). Meðferðarheimilið í Krýsuvík samanstendur af
einstaklingsmiðaðri langtímameðferð sem er að lágmarki í sex mánuði og
meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot veitir meðferð sem stendur yfir í þrjá mánuði
samkvæmt heimasíðum þeirra (Krýsuvíkursamtökin, e.d.; Samhjálp, e.d.).
Engin gagnrýni var gerð á núgildandi þjónustu og meðferðarúrræðum í nýjustu
skýrslu Velferðarráðuneytisins (2016) um hvort eða hvað þurfi að bæta við þá þjónustu
sem fyrir er, eins og til dæmis hvað varðar langa biðlista, skort á húsnæði eða
meðferðina sjálfa. Meðferðarstofnanir eru í dag undir eftirliti Embætti landlæknis sem
gerir úttekt á meðferðarúrræðum og liggja nýlegustu skýrslurnar fyrir. Hægt er að lesa
meira um niðurstöður þeirra úttekta á síðu Embættis landlæknis.
Öll þjónusta og íhlutun hér áður fyrr stuðlaði að því að einstaklingur hætti notkun
vímuefna og byggðist á læknisfræðilegri þekkingu og 12 spora kerfi AA-samtakanna.
Sömu meðferðarúrræði og þjónusta er í boði í dag sem gera ráð fyrir því að einstaklingur
hætti notkun vímuefna til að fá þjónustu en þau hafa verið þróuð síðan 2005 þegar
síðasta skýrsla Velferðarráðuneytisins var gefin út. Þar að auki hefur nokkrum
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skaðaminnkandi úrræðum verið bætt við þjónustuna til þess að mæta einstaklingum
sem eru í virkri vímuefnanotkun. Það þarf því að auka margvíslega þjónustu enn frekar
til þess að mæta þörfum allra samfélagsþegna, hvar sem þeir eru staddir og óháð því
hvort þeir séu að nota vímuefni eða ekki.
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7

Aðferðafræði

Í kaflanum verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem notuð var við gerð
rannsóknarinnar og farið yfir af hverju hún á við í slíkri rannsókn. Fjallað verður um
gagnasöfnun rannsóknarinnar og í hverju hún fólst. Þar að auki verður greint frá úrtaki
rannsóknarinnar og þátttakendum hennar. Í framhaldi af því verður farið ítarlega yfir
framkvæmd rannsóknarinnar, þar sem öllum þeim þáttum sem snúa að henni verða
gerð skil. Að lokum verður svo greint frá siðferðilegum álitamálum og takmörkunum
rannsóknarinnar.

7.1 Rannsóknaraðferðir
Rannsóknin byggðist á eigindlegri rannsóknaraðferð til þess að fá dýpri skilning á reynslu
og upplifun einstaklinga út frá þeirra orðum (Esterberg, 2002). Stuðst var við
fyrirbærafræðilega aðferð (e. phenomenology) innan eigindlegrar aðferðafræði til þess
að reyna að skilja reynslu og upplifun kvennanna út frá þeirra sýn (Kvale og Brinkman,
2009). Rannsakandi var aðal verkfærið og leitaðist því við að skilja og lýsa ákveðnum
mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Silverman, 2008). Eigindleg
aðferð hentaði vel vegna þess að leitast var við að fá innsýn í félagslegan veruleika sem
mótaðist af því hvaða merkingu einstaklingur lagði í aðstæður sínar (Yegidis og
Weinbach, 2012).
Með því að styðjast við þessa aðferð reyndi rannsakandi eftir bestu getu að setja sig
í spor viðmælanda með því að horfa á hlutina út frá hans sjónarhorni (Padgett, 2008).
Ekki var lagt upp með fyrirfram ákveðna hugmynd eða kenningu um viðfangsefnið né
spáð fyrir um niðurstöður heldur þróaðist og mótaðist rannsóknarsniðið allt
rannsóknarferlið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Silverman, 2008). Niðurstöður voru ekki
settar fram í tölulegu formi heldur mótuðust þær í hugtök og þemu út frá sameiginlegri
upplifun

og

reynslu

líkra

hópa

(Silverman,

2008).

Styrkleikur

eigindlegra

rannsóknaraðferða er sá að aðferðin veitti rannsakanda djúpa innsýn í huglæga upplifun
viðmælenda. Hún gaf jafnframt kost á miklum og frekari upplýsingum frá hverjum og
einum viðmælenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Takmarkanir aðferðarinnar voru að
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hún byggði á fáum þátttakendum og hefur því ekki alhæfingargildi, sem hefur meðal
annars áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar (Rice og Ezzy, 1999).
Ákvörðun rannsakanda um að notast við eigindlega aðferð ákvarðaðist af
markmiðum rannsóknar og tilgangi hennar. Telur rannsakandi mikilvægt að heyra sögu
hópsins sem er rannsakaður út frá sjónarmiðum hans með tilliti til áfallasögu, afleiðinga
áfalla, úrræða og meðferða. Með því að notast við eigindlega aðferð fær hópurinn
tækifæri til þess að segja sína sögu og skoðanir á hvernig þjónustu hann þarfnast.

7.2 Gagnasöfnun
Fræðilegra heimilda var mestmegnis aflað úr ritrýndum fræðigreinum og úr gögnum frá
helstu stofnunum hérlendis og erlendis sem snúa að velferð og vímuefnamálum. Tekið
var hálfstaðlað viðtal (e. semi-structured) við sex konur þar sem viðfangsefnið var
ákveðið fyrirfram til þess að fá þátttakendur til að segja frá reynslu sinni og upplifun
með eigin orðum (Esterberg, 2002). Notast var við viðtalsvísi (viðauki 1) til þess að
tryggja að þátttakendur héldu sig við efnið en í þessum viðtalsvísi var að mestu leyti
stuðst við opnar spurningar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ófeigsdóttir, 2013).
Vísirinn samanstóð af 14 spurningum, auk bakgrunnsspurninga. Vísirinn var þó
eingöngu hafður til hliðsjónar í þessari rannsókn til þess að þátttakendur fengju að segja
sögu sína út frá sínu sjónarhorni og hvað mætti betur fara í úrræðum og meðferðum að
þeirra mati. Viðtölin voru hljóðrituð til þess að hægt væri að afrita þau orðrétt, kóða og
þemagreina þau svo hægt væri að setja fram niðurstöður og bera saman reynslu og
upplifun kvennanna. Öllum hljóðupptökum og viðtalsgögnum var eytt að lokinni
greiningu og fyllsta trúnaðar gætt samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa og Háskóla
Íslands (Embætti landlæknis, e.d.; Háskóli Íslands, 2014).
Notast var við hliðverði (e. gatekeeper) sem höfðu það hlutverk að vísa rannsakanda
á þátttakendur sem hentuðu rannsókninni (Lu, 2007). Hliðverðir voru Svala
Jóhannesdóttir; verkefnastýra Frú Ragnheiðar sem er skaðaminnkandi verkefni á vegum
Rauða krossins í Reykjavík, Brynhildur Jensdóttir; forstöðukona Konukots sem er
næturathvarf fyrir heimilislausar konur á vegum Rauða krossins í Reykjavík, Þórey
Einarsdóttir; umsjónarkona Konukots og Helena Mjöll Jóhannsdóttir; ráðgjafi á skrifstofu
meðferðarheimilisins Krýsuvík. Fyrstu þrjár konurnar voru álitnar bestu tengiliðir
rannsakanda til að ná til hópsins vegna þess að þær eru í stöðugum og góðum
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samskiptum við konurnar sem tilheyra honum. Síðasta konan var fengin sem hliðvörður
þegar var liðið á rannsóknina eftir að erfitt hafði reynst að nálgast viðmælendur. Boðið
var upp á að taka viðtalið á skrifstofu Rauða krossins í Reykjavík í Efstaleiti eða í
Konukoti í samráði við Svölu Jóhannesdóttur og Brynhildi Jensdóttur. Ef viðmælandi sá
sér ekki fært að mæta á þessa tvo staði var fundin staður sem hentaði honum best.
Rannsakandi var í samstarfi við Rauða krossinn í Reykjavík vegna hliðvarða og aðstöðu
viðtala. Jafnframt var samstarf á milli hans og Bjarkahlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur
ofbeldis, þar sem þátttakendum var boðið upp á viðtal við óháðan fagaðila í Bjarkarhlíð
sér að kostnaðarlausu ef hann fyndi fyrir vanlíðan vegna þátttöku.

7.3 Úrtak og þátttakendur
Við rannsóknina var notast við tilgangsúrtak til að fá þátttakendur sem henta best
markmiði rannsóknarinnar, með hliðsjón af þörfum hennar (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013). Til þess að afmarka rannsóknina var ákveðið að rannsaka
heimilislausar konur, 18 ára og eldri, sem nota vímuefni í æð, eiga áfallasögu að baki og
glíma við vímuefnavanda eða konur sem hafa verið í þessari stöðu. Ástæða fyrir
afmörkun efnisins er vegna þess að rannsakandi telur mikilvægt að skoða hvað veikasta
hópinn til þess að fá innsýn í líf fólksins og aðstöðu þeirra. Ástæða fyrir víðum
aldursskilyrðum er sú að ekki var vitað hvernig gengi að fá þátttakendur í rannsóknina.
Þetta er viðkvæmur hópur sem erfitt er að nálgast og ná til, meðal annars sökum
heimilisleysis og vímuefnanotkunar.

7.4 Framkvæmd rannsóknar
Gerð rannsóknaráætlunar hófst vorið 2018, ásamt fræðilegri öflun gagna. Viðtalsvísir
var hannaður um sumarið með erlendar rannsóknir, sem hafa verið gerðar um efnið, til
hliðsjónar. Í framhaldi af þessu var útbúin auglýsing og kynnisbréf fyrir þátttakendur
með öllum helstu upplýsingum um rannsóknina sem sneru að þátttakendunum sjálfum.
Þar að auki var eyðublað gert í samráði við ábyrgðarmann rannsóknarinnar, með öllum
þeim upplýsingum sem þátttakandi þurfti til þess að veita upplýst samþykki (viðauki 2).
Þetta var gert til þess að tryggja og vernda réttindi og hagsmuni þátttakenda. Með
undirskrift samþykkti þátttakandi formlega þátttöku í vísindarannsókn á heilbrigðissviði
en einnig að hann gæti hafnað þátttöku í rannsókninni hvenær sem er þrátt fyrir að hún
væri hafin, án útskýringa eða eftirmála. Þar að auki fékk þátttakandi upplýsingar um
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hugsanlegan ávinning rannsóknar, áhættu sem henni kann að fylgja og í hverju
þátttakan væri fólgin ásamt upplýsingum um markmið rannsóknarinnar.
Þar sem rannsóknin snerti viðkvæmt málefni þurfti að fá leyfi frá Vísindasiðanefnd
og Persónuvernd samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (nr.
44/2014) og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). Sótt
var um leyfi til Vísindasiðanefndar og Persónuverndar í lok sumars 2018 með
eftirfarandi fylgiskjölum sem eru nefnd hér að framan. Leyfi fyrir rannsókninni var veitt
þann 25. september. Eftir að hafa fengið leyfi var hengd upp auglýsing í Konukoti til að
leita eftir þátttakendum og haft samband við hliðverði um mögulega viðmælendur.
Þátttakendur voru sex samtals og var helmingur þeirra heimilislaus og í virkri
vímuefnanotkun í æð þegar viðtalið átti sér stað. Hinn helmingurinn átti sögu um
heimilisleysi og um notkun vímuefna í æð. Tvö viðtöl voru tekin á landsskrifstofu Rauða
krossins, tvö í Konukoti og tvö á meðferðarheimilinu Krýsuvík. Við upphaf hvers viðtals
fór rannsakandi yfir hvað fælist í þátttöku, meginmarkmið og mikilvægi rannsóknar
ásamt hugsanlegum ávinningi rannsóknar. Þar að auki fór hann yfir samstarf við
Bjarkarhlíð, þagnarskyldu og trúnað við þátttakendur og eyðingu gagna við lok
rannsóknar. Að lokum fór rannsakandi yfir uppbyggingu viðtalsins og hvað fælist í
upplýstu samþykki til þess að tryggja að þátttakandi tæki upplýsta ákvörðun um
hlutdeild sína að rannsókninni.
Rannsakandi fékk frumritið en þátttakandi afritið af því til þess að eiga. Eftir
undirskrift þátttakanda hófst viðtalið sem stóð yfir að meðaltali í klukkutíma. Í lok
viðtala var bent á þjónustu Bjarkarhlíðar ef þátttakandi fyndi fyrir tilfinningalegri
vanlíðan í kjölfar þátttöku. Þar að auki hringdi rannsakandi í þá einstaklinga sem hægt
var að ná í símleiðis þremur dögum eftir viðtalið til þess að athuga hvernig þátttakandi
hefði það. Viðtölin voru hljóðrituð orðrétt eftir að þau áttu sér stað og greind þegar
öllum viðtölum var lokið. Við greiningu var notast við opna kóðun (e. open coding) til
þess að finna ákveðin þemu í viðtölunum, sem fól í sér að rannsakandi las hvert og eitt
viðtal endurtekið yfir. Með kóðuninni var borið kennsl á sameiginleg mynstur sem
mynduðu þemu og það sem var ekki sameiginlegt með þeim (Padgett, 2008; Sigríður
Halldórsdóttir, 2013). Eftir kóðun gagna og þemagreiningu voru niðurstöður túlkaðar og
settar fram. Að lokum voru umræður og lokaorð gerð sem endurspegluðu niðurstöður
og fræðilega hluta ritgerðar.
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7.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar
Gerð er krafa um skaðleysi í rannsóknum en það þýðir að ekki skuli taka óþarfa áhættu
með hagsmuni þátttakenda sem felur í sér meiri áhættu fyrir þátttakendur en
væntanlegur

ávinningur

þeirra

getur

réttlætt

(Sigurður

Kristinsson,

2013).

Umfjöllunarefni rannsóknarinnar var viðkvæmt þar sem fjallað var um áfallasögu
heimilislausra kvenna sem eiga við vímuefnavanda að stríða. Þrátt fyrir að þátttakendur
stjórnuðu ferðinni í viðtölunum og sögðu eingöngu frá því sem þeir treystu sér til var
hætt á tilfinningalegri vanlíðan í kjölfar þátttöku og eftir viðtölin. Það gæti talist til
siðferðilegs álitaefnis að ýfa upp slík viðkvæm mál þrátt fyrir að bjóða þeim aðstoð sér
að kostnaðarlausu, sérstaklega ef þátttakendur eiga óunnin mál að baki.
Það þarf að gera þátttakendum ljóst að þeir taki þátt af fúsum og frjálsum vilja og er
því valið þeirra ef þeir kjósa að hætta við að taka þátt í rannsókninni án frekari eftirmála
eða útskýringa (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Að taka viðtal við
þátttakendur undir áhrifum vímuefna gæti talist til álitaefnis þar sem mögulega er ekki
hægt að tryggja upplýst samþykki að fullu. Mikilvægt er að halda trúnaði við
þátttakendur og gæta hags þeirra. Við rannsóknina var trúnaðar gætt en Ísland er lítið
land og úrtakshópurinn lítill innan þess svo hætta er á að hægt sé bera kennsl á
þátttakendur ef viðkomandi þekkir hann og hans sögu persónulega (Katrín Blöndal og
Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Hætt var við að úrtakið gæti orðið einsleitt vegna þess að notast var við
tilgangsúrtak og hliðverði og þar með gæti það valdið skekkju í úrtaki ásamt því að
stefna nafnleynd einstaklinga í hættu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Hliðverðir geta einnig haft áhrif á val á þátttakendum vegna þess að ekki er hægt að
koma í veg fyrir algjört hlutleysi þeirra en upplýsingar frá þeim byggjast á reynslu þeirra
og þekkingu (Lu, 2007). Rannsakandi er fyrrum starfsmaður Konukots og gat það haft
áhrif á þátttakendur og verið grunnurinn að sterkara trausti fyrir því að farið yrði
vandlega með persónuupplýsingar og eyðingu gagna meðal annars. Þar að auki eru
skoðanir rannsakanda og fyrirframgefnar hugmyndir hans ákveðin takmörkun vegna
tengingar hans við hópinn þrátt fyrir að reynt væri að gæta hlutleysis og koma í veg fyrir
það eftir bestu getu (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). Rannsókn sem þessi hafði ekki
alhæfingargildi sökum lítils úrtaks sem getur ógnað trúverðugleika hennar (Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013).
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8 Niðurstöður
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar ásamt þeim þemum og
undirþemum sem komu fram. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á áfallasögu
heimilislausra kvenna sem nota vímuefni í æð eða hafa verið á þeim stað ásamt því að
heyra þeirra upplifun á því hvernig þær þróuðu með sér vímuefnaröskun. Jafnframt var
leitast eftir að skoða reynslu og upplifun þeirra á úrræðum og meðferðum og hvaða
aðstoð þær teldu sig þurfa.
Tekin voru viðtöl við sex konur sem áttu það sameiginlegt að eiga áfallasögu að baki,
hafa notað vímuefni í æð og hafa verið heimilislausar. Á þeim tímapunkti sem viðtölin
voru tekin var helmingur þeirra í bata og hinn helmingurinn í virkri vímuefnanotkun.
Konurnar voru frá aldrinum 24-47 ára og voru allar með lögheimili skráð á
Reykjavíkursvæðinu. Helmingur þeirra átti börn og allar nema ein höfðu lokið
grunnskólamenntun og fjórar höfðu lokið frekari menntun. Viðmælendur skiptust í þrjá
jafna hópa varðandi hjúskaparstöðu og voru þær ýmist einhleypar, í sambandi eða
fráskildar. Allar konurnar voru með fleiri en eina greiningu, að jafnaði þrjár greiningar,
nema ein sem hafði aldrei fengið greiningu. Aðrar geðraskanir sem þær höfðu verið
greindar með fyrir utan vímuefnaröskun voru persónuleikaröskun, áfalla- og
streitutengd röskun, taugaþroskaraskanir, geðklofarófsraskanir og lyndisraskanir.
Viðmælendum var ekki gefið dulnefni til þess að vernda persónueinkenni þeirra og
verður því fjallað almennt um hópinn hvort sem það er í samantekt niðurstaðna eða í
beinum tilvitnunum, samantektinni til rökstuðnings.
Við greiningu gagna komu fimm þemu í ljós og hafði hvert þema sín undirþemu.
Fyrsta þemað var heilsufar en undir því mynduðust undirþemun andleg heilsa og
líkamleg heilsa. Sálfélagslegir þættir var annað þemað og voru það sjálfsmynd og
bjargráð sem urðu undirþemu þar. Þriðja þemað var áfallasaga sem myndaði fjögur
undirþemu; ofbeldi og vanræksla í æsku, skilnaður foreldra, ofbeldi á fullorðinsárum og
missir. Vímuefnanotkun var fjórða þemað sem hafði undirþemun þróun fíknar,
sjálfsmeðhöndlun og fordómar og stimplun. Fimmta og síðasta þemað sem myndaðist
var úrræði og meðferð sem myndaði undirþemun reynsla og viðhorf, blönduð meðferð
og framtíðarsýn - óskir og væntingar.
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8.1 Heilsufar
Í gögnunum mynduðust tvö undirþemu sem snertu heilsufar viðmælenda og skiptust
þau í andlega heilsu og líkamlega heilsu.
8.1.1 Andleg heilsa
Viðmælendur áttu það sameiginlegt að finna fyrir vanlíðan, bæði fyrir og eftir áföll en
eftir því sem áföllin urðu fleiri því meiri vanlíðan fundu þær fyrir. Fjórar þeirra greindu
frá óútskýrðri vanlíðan síðan í æsku vegna óútskýrðra ástæðna:
...en mér leið alltaf illa...mér hefur í raun liðið illa frá því að ég man eftir mér, það er
eiginlega bara staðreynd og mér leið illa alla mína grunnskólagöngu...

Þrjár þeirra upplifðu sig einar í heiminum því að þeim fannst þær ekki falla í hópinn og
fannst þær þurfa að vera aðrar en þær voru því að þær fengu ekki samþykki fyrir því að
vera þær sjálfar. Þær höfðu þörf fyrir að bjarga heiminum vegna umhyggjusemi sinnar
gagnvart honum en fengu annað viðmót til baka, sem hafði áhrif á sjálfsmynd þeirra:
...ég náði aldrei svona sambandi við umheiminn...ég ætlaði að bjarga heiminum og
svo fékk ég einhver önnur viðmót til baka...að ég þyrfti að vera einhver önnur en ég
er á mjög ungum aldri...ég fékk ekki samþykki að vera ég...

Sömu þrjár greindu frá því að þær væru miklar tilfinningaverur og næmar fyrir umhverfi
sínu ásamt því að vera djúpt þenkjandi frá æsku. Þær ráða illa við tilfinningar sínar og
hafa oft kæft niður grát sinn vegna mikillar vanlíðanar en hafa reynt að fela innri
vanlíðan með gleði út á við:
...ég er bara ein stór tilfinning...ég er svo rosalega ung þegar ég er svo ofboðslega
djúpt þenkjandi...þegar eitthvað hræðilegt gerist þá er sársaukinn svo mikill að ég
loka á það...ég á svo erfitt með að tala um þetta því það er svo stutt í sorgina...ég
finn rosalega til með mér ef ég næ að fara inn að hjartanu, þá finn ég rosalega til
með mér...

Tvær af þessum þremur hafa taugaþroskaröskunina athyglisbrest með ofvirkni (ADHD)
sem hefur haft mikil áhrif á þær báðar síðan í æsku. Röskunin hefur lýst sér í því að þær
upplifa enga hugarró vegna þess að hugsanir þeirra stoppa ekki. Þær greindu einnig
báðar frá því að hafa átt erfitt með svefn alla sína tíð:
...þessi haus bara hefur ekki stoppað, ég meina heldur þú að ég syngi bara út á
götunum af því ég er dópuð? Ekki séns! Þú ættir að sjá mig hérna í gamla daga...
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Þessar tvær eru ennþá í virkri vímuefnanotkun í æð og eru báðar heimilislausar. Önnur
þessara tveggja hefur innbyrgt mikla reiði síðan í æsku sem braust reglulega út því að
hún hafði litla stjórn á henni. Þessi innbyrgða reiði hefur haft mikil áhrif á hana og aðra í
kringum hana því að hún hefur komið illa fram við aðra vegna vanlíðanar sinnar, sem
stafar meðal annars af reiði. Eftir að hún byrjaði að nota vímuefni jókst skapofsi hennar
og stjórnleysi sem gerir henni erfiðara fyrir að hafa stjórn á reiðinni:
...þegar ég var bara ung þá heyrðist aldrei neitt í systkinum mínum útaf öllum
þessum látum...það var öll einbeitingin á mér og að halda mér niðri, að halda mér í
skefjum svo að ég fengi ekki kast...

Annar viðmælenda greindi einnig frá mikilli reiði eftir áföll og vegna vímuefnanotkunar
ásamt því að það þyrfti lítið til að koma henni úr jafnvægi því að hún var lítil í sér. Fimm
viðmælenda lýstu yfir miklum áhrifum raskana, sem þær voru greindar með eftir áföll,
og notkun vímuefna á líf þeirra. Sami fjöldi átti sögu um ofsóknaræði um umhverfi sitt
eftir áföll og að vera sífellt í viðbragðsstöðu, en ein greindi ekki sérstaklega frá þessum
þáttum. Þrjár af sex töluðu um ótta vegna hótana í garð þeirra, sem hafði þær
afleiðingar að þær séu sífellt á varðbergi:
...hann er bara búinn að nota svo mikið sjálfur og vantar einhvern til þess að kenna
um...það er svo vont að vera alltaf leitandi fyrir aftan bakið á sér...ég er mjög
áhyggjufull og upplifi mig óhulta...

Fjórar greindu frá því að hafa verið vistaðar á geðdeild eftir áföll og notkun vímuefna.
Sami fjöldi greindi frá því að hafa verið vakandi í langan tíma vegna vímuefnanotkunar
sem hafði mikil áhrif á andlega líðan þeirra. Þrjár þeirra nefndu sérstaklega að þær
hefðu fengið nokkur taugaáföll í gegnum ævina því að andlega kerfið gaf sig. Þær þrjár
sem eru í bata áttu það sameiginlegt að leyfa sér að líða og leyfa tilfinningunum að vera
og reyna að takast á við þær ódeyfðar. Þær sem eru í virkri vímuefnanotkun áttu það
sameiginlegt að bæla niður tilfinningar sínar því þeim finnst þær ekki geta tekist á við
þær og halda því áfram að deyfa þær.
8.1.2 Líkamleg heilsa
Allir viðmælendur áttu sameiginlegt að vera við góða líkamlega heilsu fyrir áfall og
notkun vímuefna en ein greindi frá slæmri líkamlegri heilsu í kjölfar átröskunar sem hún
greindist með á unglingsárum:
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...ég var með mjög mikið lystarstol og síðan fór ég í lotugræðgi. Ég þurfti að fara inn
á Hvítabandið til þess að læra að borða upp á nýtt og annað...ég var komin með
beinþynningu og búin að eyðileggja allt saltstig í líkamanum en ég var komin mjög
langt á leið með þann sjúkdóm áður en ég byrjaði í neyslu...líkaminn var orðinn
nokkuð góður...

Ein lýsti því að hafa verið viðkvæmt barn vegna þess að hún var með mikið ofnæmi,
astma og með í lungunum en greindi samt sem áður frá því að hún hefði verið hraust og
virk til að fá útrás fyrir mikilli orku og reiði:
...ég var dugleg að hreyfa mig, hlaupa og vera í íþróttum...frjálsum íþróttum,
fótbolta og úti að leika með stelpunum og gera eitthvað...það var mikilvægt fyrir
mig að hreyfa mig til þess að fá útrás...

Önnur nefndi að hún væri með hjartagalla, astma og með í lungunum síðan í æsku en
talaði ekki sérstaklega um áhrif þess á hana sem barn. Hún greindi eingöngu frá áhrifum
þess eftir að hún var byrjuð í virkri vímuefnanotkun ásamt því að taugakerfi hennar væri
ónýtt og að hún finni fyrir miklum stoðverkjum:
Ég er með hjartagalla, ég er með í lungunum og ég hef ekki getu til þess að fara upp
á spítala...ég er með astma og svo er ég alltaf með stoðverki og mikla
taugaverki...stoðkerfi mitt er ónýtt...líkamlega kerfið mitt er alveg að hrynja, ég er
bara á síðustu metrunum...ég finn að það er svo stuttur þráður á milli lífs og
dauða...

Allir viðmælendur tóku heldur ekki eftir neinum sérstökum breytingum eftir áföll heldur
eftir mikla vímuefnanotkun, sem helst samt sem áður í hendur við áföllin að þeirra mati.
Þrjár lýstu yfir líkamlegri vangetu vegna notkunar vímuefna og talaði ein um mikið
þróttleysi, meðal annars við að koma sér á milli staða, á meðan hinar tvær greindu frá
því að þær væru óhæfar í að nota vímuefnið í æð án hjálpar:
...ég gat ekki sprautað mig, ég gat ekkert gert með höndunum...ég var orðin bara
máttvana...ég gat ekki notað neitt af þessu, ég var orðin svo næringarlaus...

Ein greindi frá því að hafa orðið fyrir þremur hjartastoppum á fyrstu tveimur árunum
eftir að hún byrjaði að nota vímuefni. Eingöngu ein greindi frá því að hafa fengið
alvarlegar sýkingar ásamt því að vera HIV smituð en ekki var spurt sérstaklega um það.
Ein önnur hafði einnig fengið eina slæma sýkingu en önnur greindi frá því að hafa
eingöngu eyðilagt tvær æðar við notkunina án þess að hafa fengið sýkingu.
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8.2 Sálfélagslegir þættir
Tveir sálfélagslegir þættir komu sterkt fram í viðtölunum hjá öllum viðmælendum og
mynduðu undirþemun sjálfsmynd og bjargráð.
8.2.1 Sjálfsmynd
Allir viðmælendur höfðu sömu sögu að segja um lágt sjálfsmat og sjálfsvirðingu en það
kom misjafnlega sterkt fram í þeim fyrir áfall og eftir það þegar notkun vímuefna var
byrjuð. Þær upplifðu það að ganga mikið á sjálfa sig og verða sama um sig, umhverfi sitt
og hvað myndi gerast:
...sjálfsvirðingin er ekki mikil...manni er bara alveg sama um sjálfan sig og líka bara
umhverfið sitt og þá sem eru í kringum mann...manni er bara alveg sama...

Ein nefndi sérstaklega að hún hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að gera asnalega og
ótrúlegustu hluti vegna þess að henni fannst hún hafa brugðist sér og öðrum við að geta
ekki haldið fjölskyldunni sinni saman því að hún sá ekki tilgang í neinu lengur:
...þannig ég hugsaði bara, fokk it! Ég ætla bara að fara að gera einhvern fokking
skandal...ég var bara farin að gera asnalega og ótrúlegasta hluti...

Önnur talaði um að sækjast í slæma athygli því að hún væri betri en engin athygli. Tvær
töluðu um að upplifa sig einskis virði og vera jafnvel að sóa súrefni á jörðinni. Þrjár hafa
upplifað sig öðruvísi en aðrir og ein af þeim finnst hún ekki fá leyfi til að vera hún sjálf.
Hún upplifir sig gallaða vegna röskunar sinnar, sem hefur áhrif á sjálfsmynd hennar þrátt
fyrir að hún vilji vel:
...mér finnst athyglisbresturinn vera það versta af því að maður er svo meingallaður
og það er svo erfitt að vera...að vera svona velmeinandi með gott hjartalag og
svona ofboðslega seinheppin og að svíkja varðandi tímasetningar og svona...ég svík
þig ekkert með að taka af þér en fólk lítur oft á þetta sem einhverskonar
vanvirðingu sem það er alls ekki...mér líður alltaf hræðilega þó svo að ég tali ekki
um það því ég vil ekki þurfa að afsaka...

Þrjár upplifðu frá unga aldri að þær væru ekki nóg og kenndu þær sér um það sem kom
fyrir þær, að þær ættu það skilið. Jafn margar konur urðu sjálfstæðar ungar að aldri
vegna þess að þær þurftu að taka ábyrgð á sjálfum sér. Ein lýsti því að hún hafi tekið á
sig hlutverki blórabögguls þar sem hún komst að því að það væri betra að hún tæki
ábyrgðina fyrir því sem illa fór frekar en að aðrir þyrftu að gera það:

73

...það er svo auðvelt að benda á mig varðandi allt...ég gef fólki einhvern veginn
eiginlega óvart með einlægni minni eða eitthvað leyfi til þess að vera vont við
mig...það er allavega rosa auðvelt að fela sig á bakvið mig virðist vera...ég hef alltaf
glöð tekið það á mig að vera blóraböggull sem allir þurfa...ekki get ég farið að láta
einhvern annan lenda í þessu...

Fjórar töluðu um sífellda leit sína að viðurkenningu frá öðrum og að þóknast þeim. Þrjár
leituðu þeirrar viðurkenningar hjá karlmönnum sem hafði þær afleiðingar að skoðun
þeirra á kynlífi brenglaðist:
...ég leitast rosalega mikið eftir viðurkenningu frá karlmönnum...mín sjálfsvirðing er
bara búin að liggja þar í svolítinn tíma og gerði það náttúrulega mikið meira þegar
ég var í neyslu því að ég fékk viðurkenningu á það og hélt svolítið í það...

Fjórar konur nefndu það að þær vildu ekki að það myndi sjást að þær notuðu vímuefni í
æð vegna fordóma samfélagsins, sem endurspeglaðist í sjálfsmynd þeirra. Tvær töluðu
um sektarkennd vegna áhrifa í garð barna sinna en hinar tvær sem áttu börn nefndu það
ekki, ekki var spurt sérstaklega út í börn þeirra.
8.2.2 Bjargráð
Þrjár töluðu um bjargráð sín við áföllum án þess að spurt væri sérstaklega út í þau. Þrjár
töluðu um að hafa myndað harða skel til þess að vernda sig og geta tekist á við
aðstæður og umhverfi sitt. Þær áttu það allar sameiginlegt að hafa orðið fyrir vanrækslu
í æsku og í kjölfar þess hafi þær hert upp hugann ungar að aldri og verið mjög
sjálfstæðar:
...svo gerist bara eitt ofan á annað, ofan á annað, ofan á annað og einhvern veginn
er maður alltaf að berjast...svo verður maður bara harður einstaklingur...

Ein greindi sérstaklega frá því að hún brygðist við ógn á slæman hátt og í mörgum
tilfellum með ofbeldi. Að sama skapi bregst hún ekki alltaf vel við góðu viðmóti sökum
þess að hún heldur að þá sé einhver að fara á bakvið hana vegna þess að hún er svo vön
slæmu viðmóti í sinn garð:
...þá ætluðu allt í einu allir að vera voða næs við mig...ég þekkti það ekki og hélt að
þau væru að fokka í mér...ég í alvörunni hélt að þau væru að fokka í mér...og ég fór
bara, það var ekki séns að ég var að fara að vera þarna inni...

Sama kona talaði um að til þess að geta haldið áfram með lífið kæfði hún allt niður til
þess að dvelja ekki í áfallinu og verða fyrir áhrifum af því. Hún vill frekar horfa á það sem
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styrk að halda áfram eftir áfall og að vera stoltur af sér að hafa komist í gegnum það
ásamt því að geta viðurkennt það:
...ekki dvelja í áföllunum, það er mjög mikilvægt...og að sá sem lendir í áfalli að
reyna að nýta sér það sem styrk í lífinu en ekki hafa það sem íþyngjandi niðurrif á
lífið sitt...að geta komið fram og sagt að þetta hafi komið fyrir og horfa á það sem
reynslu og reyna að koma í veg fyrir að það gerist aftur...

Bjargráð annarrar var að vera óhrædd því að fólk yrði hálfhrætt við þann sem er
óhræddur þar sem það er ekki sjálfgefið. Hún upplifði sig vera til í allt og tilbúna án þess
að gera sér grein fyrir því og hafði einnig þörf fyrir að vera nagli í alla staði, alltaf, síðan
að hún var barn:
...það er ekkert sjálfgefið að vera laus við þetta, það er ekkert sjálfgefið að vera
óhræddur en það kemur manni drullu langt að vera óhræddur af því að fólk verður
bara hálfhrætt...

Hún talaði einnig um að bæla allt niður og kæfa sársaukann til þess að geta komist af í
gegnum þær aðstæður sem hún þarf að upplifa og fara í gegnum. Þar að auki hefur hún
þróað með sér góða aðlögunarhæfni síðan hún var barn, sem hefur komið sér vel í
erfiðum aðstæðum hennar og þá meðal annars vegna heimilisleysis.

8.3 Áfallasaga
Áfallasaga viðmælenda var mismikil en þau áföll sem voru algengust meðal þeirra voru
ofbeldi og vanræksla, skilnaður foreldra, ofbeldi á fullorðinsárum og missir.
8.3.1 Ofbeldi og vanræksla í æsku
Fjórir viðmælendanna komu frá bágum heimilisaðstæðum þar sem var mikil fátækt. Þær
mundu eftir því að hafa oft verið svangar sem börn ásamt því að tvær töluðu sérstaklega
um að þær hafi ekki getað gert allt sem þær vildu sökum peningaleysis. Tvær töluðu um
að hafa séð foreldra sína lítið því að þau hafi verið vinna og önnur þeirra talaði um mikla
streitu innan heimilisins þegar foreldrar voru heima sem leiddi til mikilla rifrilda:
...aðstæðurnar voru ekki góðar á heimilinu þrátt fyrir að við fluttum...við sáum
aldrei foreldra okkar því að þeir voru alltaf í vinnunni...í þann stutta tíma þegar allir
voru saman þá var verið að drífa sig að elda til að koma matnum á diskinn...það var
svo mikil streita...við áttum ekkert á milli handanna, ekki neitt...það var varla til í
matur á diskinn...
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Ein nefndi að hún hafi að mestu leyti séð um sig sjálf frá því að hún var barn og byrjaði
hún að vinna launað starf mjög ung að aldri:
...mamma var einstæð á tímabili...mamma var þunglynd...við vorum fátæk...bróðir
minn man eftir að við fórum að sofa svöng...við gátum ekki gert marga hluti því að
við áttum ekki pening...mamma skildi mig eftir heima því að ég gat ekki vaknað...ég
græjaði mig sjálf og fór til gömlu konunnar sem bjó fyrir neðan þangað til að
mamma sótti mig...

Tvær voru misnotaðar kynferðislega frá fimm ára aldri ásamt því að verða vitni af miklu
ofbeldi og drykkju innan heimilisins. Önnur þeirra varð fyrir miklu andlegu ofbeldi af
hálfu móður sinnar frá unga aldri sem viðgengst enn þann dag í dag:
...ég var kölluð hóra og mella af móður minni...ég þurfti að borða af plastdiskum
með plasthnífapör og drekka úr plastmálum af því að ég hafði sofið hjá og fengið
kynsjúkdóm...ég mátti ekki nota klósettið né baðkarið nema að þrífa það með ajax
og það var staðið yfir mér...ég var síðan send ein með rútu til að fara í aðgerð því að
hún gat ekki hugsað sér að fara með mig, hún skammaðist sín svo fyrir
mig...auðvitað situr þetta ennþá í mér þó að ég sé orðin þetta gömul...litla stelpan
er hérna og hún er rosalega lítil og hún er sár...

Konurnar eiga það sameiginlegt að fara ungar að heima fyrir utan eina, en ekki er vitað
hvenær hún flutti þar sem ekki var spurt sérstaklega út í það.
8.3.2 Skilnaður foreldra
Foreldrar allra viðmælenda nema einnar voru skilin en skilnaðurinn hafði ekki sömu
áhrif á þær. Foreldrar þeirra skildu þegar þær voru allar ungar að aldri en þrjár töluðu
ekki um að það hafi haft sérstök áhrif á þær. Áður en foreldrar einnar skildu áttaði hún
sig á því að móðir hennar væri að halda framhjá föður hennar, sem hafði mikli áhrif á
hana sem barn. Þau skildu nokkrum árum seinna en tóku saman aftur nokkrum sinnum
og var maðurinn sem móðir hennar hélt við alltaf viðvarandi í lífi hennar:
Fyrsta áfallið sem ég verð fyrir er þegar ég fatta að mamma mín er að halda framhjá
pabba...ég fattaði það sjálf án þess að mér hafi verið sagt frá því...þetta var stórt
áfall fyrir barn að fatta...seinna meir skilja þau og byrja svo aftur saman...maðurinn
sem hún hélt við er alltaf búinn að vera í lífi mínu að eyðileggja...

Önnur kona greindi frá miklu áfalli við skilnað foreldra sinna sem hún tók mjög nærri sér
og kenndi hún sér um skilnaðinn og gerir enn:
...þetta var eitthvað sem ég vildi ekki sjá að myndi gerast, að þau gætu tvístrast...ég
var alltaf að reyna að bjarga heiminum og ég gat ekki bjargað þessu...ég hugsaði
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bara, fokk hvað gerði ég? Ég trúði því ekki að ég gat ekki einu sinni haldið þeim
saman...þetta er sjálfri mér að kenna...bara ef ég hefði farið öðruvísi að hlutum eða
eitthvað...eða reynt að gleyma mér í leikdótinu...

Skilnaðurinn var henni óvæntur og gekk hratt fyrir sig og áður en hún vissi var
fjölskyldan búin að tvístrast þar sem þau systkinin skiptust upp á milli foreldra þeirra.
Hún upplifði að vera valdur skilnaðarins vegna þess að það voru mikil afskipti af henni
hvert sem hún fór, á neikvæðan hátt.
8.3.3 Ofbeldi á fullorðinsárum
Allir viðmælendur greindu frá því að þeir hefðu orðið vitni af ofbeldi og verið í kringum
mikið ofbeldi. Allar áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir miklu andlegu og líkamlegu
ofbeldi í nánum samböndum fyrir utan eina en hún talaði ekki um að hafa verið í
sambandi með neinum:
...hann beitti mig rosalega miklu andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi...hann
lamdi mig daglega og beitti mig miklu kynferðislegu ofbeldi sem ég vissi ekki að
væri hægt í sambandi...þegar ég hætti með honum eyðilagði hann allt inn í íbúðinni
minni, barði mig í köku og bað mig svo um að skutla sér heim...hann tók húslyklana
mína og bíllyklana...ég man að ég var í stuttum buxum og hlýrabol í mínus átta stiga
frosti...læsir mig úti svo að ég þurfti að brjótast inn í íbúðina mína aftur...fjárkúgaði
mig og neitaði að láta mig fá bílinn minn aftur...ætlaði að setja allskonar
kynlífsupptökur af mér inn á netið...

Tvær af þeim áttu sögu um að hafa orðið fyrir miklu kynferðislegu ofbeldi í sínum
samböndum og sami fjöldi hafði verið kúgaður um fé, en ein er ennþá kúguð um fé af
karlmanni sem hún er skilin við:
...hann hefur alltaf tekið allt kaupið mitt af mér...hann ætlast enn til að fá allt
kaupið mitt og býst við að fá það hver mánaðarmót þrátt fyrir að við séum skilin...

Ein kona greindi frá því að hafa orðið fyrir tveimur morðtilraunum og önnur að hafa
verið vitni af manndrápi eftir að þær voru komnar í virka vímuefnanotkun. Þrjár greindu
frá því að hafa verið nauðgað og ein af þeim hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af
nokkrum strákum á sama tíma og var illa farin eftir það. Tvær konur höfðu verið
frelsissviptar af fyrrverandi maka sínum í nokkra klukkutíma og sami fjöldi kvenna
greindi frá því að hafa orðið fyrir ofbeldi af hálfu lögreglunnar.
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8.3.4 Missir
Fjórar eiga barn en tvær töluðu sérstaklega um áhrif þess að missa forsjá yfir barni sínu,
en ekki var spurt sérstaklega um það. Þær greindu frá mikilli sektarkennd í garð barna
sinna og að hafa ekki getað verið til staðar né sinnt þeim á þann hátt sem þær hefðu
viljað:
...það var mjög mikið áfall að missa dóttur mína frá mér...fyrst til að byrja með þá
hugsaði ég að hún myndi flytja til pabba síns og að þetta væri bara gott fyrir
alla...samviskubitið...að vera ekki til staðar...allt þetta varð alltaf verra og verra...

Þegar önnur þeirra var ennþá að annast barn sitt varð hún fyrir miklu áfalli þegar hún
hélt að hún hefði skaðað barnið sitt vegna drykkju sinnar:
...fór út í fyrsta skiptið eftir að ég átti hann...ég drakk mig jafn ógeðslega eins og
alltaf áður...til þess að enginn myndi átta sig á að ég væri að drekka gef ég honum
brjóst og geri það allt kvöldið og alla nóttina...hann svaf í 27 klukkutíma...ég hélt að
ég hefði drepið hann...það var alveg hræðileg lífsreynsla og var mikið áfall.

Þrjár greindu frá dauða fólks sem þær þekktu vegna vímuefnanotkunar en ein greindi
sérstaklega frá því að vera búin að missa marga í kringum sig og að hún hafi oft verið
viðstödd þegar fólk var nær dauða en lífi. Ein kvennanna greindi frá missi náins
fjölskyldumeðlims, sem hafði mikil áhrif á hana, bæði vegna þess að hann stóð henni
næst og vegna þess að hún kenndi sér um dauða hans þrátt fyrir að hann hafi látist af
sökum sjúkdóms. Hún kenndi sér um af því að hún gat ekki bjargað honum.

8.4 Vímuefnanotkun
Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa notað vímuefni í æð en ekki var spurt
sérstaklega um notkunina. Hún spilaði þó stóran þátt í sögu viðmælendanna með tilliti
til áfallasögu þeirra. Þrjú undirþemu mynduðust; þróun fíknar, sjálfsmeðhöndlun og
fordómar og stimplun.
8.4.1 Þróun fíknar
Fjórar konur greindu frá því að hafa byrjað að misnota áfengi og/eða vímuefni áður en
þær urðu lögráða. Tvær þeirra byrjuðu snemma að nota vímuefni og fóru fljótt að
misnota þau á meðan hinar tvær byrjuðu snemma að misnota áfengi:
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...fyrsta kvöldið sem ég drakk þá man ég eftir að hafa hugsað, vá ég á eftir að gera
mikið af þessu! Ég vissi það alltaf...þarna gat ég réttlætt hömluleysið sem ég þurfti
sem er innra með mér þannig að ég fúnkeri...það var mín afsökun...þá gat ég gert
það sem ég vildi gera...

Ein kona greindi frá því að hafa byrjað fullorðinsár sín á að misnota vímuefni á meðan sú
síðasta byrjaði seint. Þrjár kvennanna byrjuðu á því að reykja gras og voru tvær af þeim
ungar á meðan ein byrjaði seint að reykja en var svo fljót að skipta yfir í að nota
vímuefni í æð:
...ég byrjaði seint í neyslu...ég byrjaði að reykja gras og svo bara nokkrum mánuðum
seinna byrjaði ég á að sprauta mig...

Tvær konur töluðu sérstaklega um að reyna eftir bestu getu að halda ákveðnum stöðlum
og um mikilvægi þess fyrir þær. Önnur talaði um að hún passaði sig á ákveðnum
aðstæðum á meðan hin talaði um að hún passaði sig á að fara ekki á það stig sem aðrir
vilja að hún fari á eða búast við af henni:
Það sem ég er búin að vera mest að rembast við þetta ár daglega, 500 sinnum á
dag, er að passa mig að fara ekki inn á „level“ sem aðrir vilja að ég fari á...ég er
rænd en ég þarf ekki að ræna sjálf, ég er alltaf að reyna að minna mig á það...

Fjórir viðmælendur greindu frá stjórnleysi frá fyrsta sopa eða fyrstu notkun vímuefna og
að þær hafi fundið sterkt fyrir fíkninni strax frá byrjun:
...ég fann strax fyrir stjórnleysi, strax við fyrsta sopann...og þegar ég byrja að reykja
gras þá vissi ég hvað ég er mikill fíkill, ég fann það strax...ég var bara stjórnlaus í öllu
hvað sem það var...ofbeldi, kynlíf eða hvað sem var...

Tvær greindu sérstaklega frá stjórnleysi í öllu sem þær gerðu, hvort sem það var ofbeldi,
kynlíf, áfengisdrykkja eða vímuefnanotkun og greindi sami fjöldi kvenna frá því að hafa
verið byrjaðar að vinna kynlífsvinnu til þess að fjármagna notkun sína:
...það gengu sögur út um allt að ég væri byrjuð að selja mig fyrir fíkniefni...mér
fannst þetta alltaf vera alveg út í hött...ég var byrjuð að selja mig fyrir fíkniefni sem
ég fattaði ekki fyrr en að ég fór í meðferð...

Þrjár töluðu um hve fíknin hefði þróast hratt og að á stuttum tíma hafi þær verið búnar
að missa tökin og verið komnar í harðari efni og umhverfi:
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...ég byrja í kókaíni og amfetamíni og var alltaf á róandi lyfjum...fór svo að misnota
þau...var oft að nota pillur og í dagneyslu á kókaíni...kynntist meiri efnum eftir
meðferð og fór þá að nota mdma og morfín...var háð kristal meth og krakki innan
við átta mánuði frá því að ég byrja í neyslu...

Tvær töluðu um að hafa kynnst harðari efnum en þeim sem þær misnotuðu fyrir, í
meðferð. Þrjár greindu frá því að hafa notað örvandi efni í æð, rítalín og spítt, og sami
fjöldi notaði sljóvgandi efni í æð, ópíóðaskyld lyf eins og morfín, fentalín og oxicode.
Hinar tvær greindu ekki frá hvaða efnum þær notuðu. Þrjár konur töluðu um breytingu
vinahóp síns og að þær breyttu um vinahóp eftir því sem þær fóru að nota meira, til
þess að passa í hópinn:
Þróunin varð svo hröð frá því að ég féll og var komin í meðferð...þá var ég á barmi
þess að missa allt...andlegu heilsuna, íbúðina, barnið og ég var búin að missa vinnur
og búin að lenda í allskonar ruglmálum, lögreglu...ég var búin að fara úr einum
hópnum í annan hópinn og hópurinn varð alltaf verri og verri því ég leitaðist eftir
því að vera með fólki sem væri verr statt en ég...í minni afneitun og sjálfsblekkingu
var ég að réttlæta mína neyslu eða afsaka mína neyslu...

Þrjár konur greindu frá því að hafa byrjað að beita ofbeldi eftir því sem notkunin varð
meiri og að þær hefðu upplifað það að vera sama um allt með meiri vímuefnanotkun og
að þær sæju ekki tilgang í neinu. Tvær af þeim fundu siðferðið fara og að þær hefðu
orðið óheiðarlegri fyrir vikið. Önnur þeirra talaði um hún hafi verið farin að blekkja fólk
til að taka önnur vímuefni en það ætlaði sér til þess að fá sínu framgengt:
...okkur fannst sniðugt að fara að skjóta þennan strák, ástandið var orðið
svona...maður var orðinn svo siðferðislega brenglaður...mér fannst gaman að byrla
fólki...ég var orðin rosalega siðblind...ég byrlaði stelpur fyrir stráka svo að þeir gætu
gert það sem þeir vildu...ég var bara orðin ógeðsleg manneskja...

Ein kona greindi frá því að hún yrði reiðari og grimmari eftir því sem hún notaði meira
því að persónuleikaeinkenni hennar hefðu aukist við notkunina. Þannig kom hún sér oft í
aðstæður sem hún vildi ekki endilega vera í. Viðmælendur byrjuðu á mismunandi tíma
að nota vímuefni í æð en þrjár byrjuðu snemma, ein í byrjun fullorðinsára sinna og tvær
seint. Fjórar töluðu um að muna eftir fyrstu sprautunni en mismunandi ástæður voru
fyrir byrjun notkunar í æð:
...ég man alveg eftir fyrstu vímunni minni af fyrsta rítalín skotinu mínu...það er
ólýsanleg víma en hún kom aldrei aftur...það er málið en maður er alltaf að leita
eftir þessu...geta farið og fengið sér og fengið öll áhrifin liggur við aftur en það
kemur ekki...maður heldur að það komi...
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Þrjár af þeim sögðu ástæðu þess tengjast sambandi sínu. Ein þeirra greindi frá því að
hún hefði fengið fyrstu sprautuna sína í afmælisgjöf frá þáverandi maka sínum en önnur
talaði um að hafa kynnst notkun í æð í gegnum sambandið sem hún var í:
...ég var í sambandi við eldri mann...hann kynnti mig fyrir sprautunum og þá fór allt
að halla niður...hann kom allt í einu heim með spítt og sprautur...ég var svo vitlaus
að ég vissi ekki einu sinni að það væri hægt að sprauta sig með spítti...

Sú þriðja byrjaði að nota í æð eftir að hafa lokið sambandi sem tók mikið á hana vegna
ofbeldis, til þess að deyfa niður vanlíðan sína. Ein sagðist hafa samnýtt búnaðinn með
öðrum, þrátt fyrir að vita að það hafi verið smitað. Þrjár konur töluðu sérstaklega um
það að vera búnar á því á líkama og sál eftir áföll sín og mikla vímuefnanotkun, ásamt
því að hafa verið á götunni sem hefur ýmsar afleiðingar í för með sér.
8.4.2 Sjálfsmeðhöndlun
Allar áttu það sameiginlegt að nota vímuefni til þess að deyfa vanlíðan sína en þrjár af
þeim voru einnig að meðhöndla geðröskun sína:
...ég keyri mig upp í efnum til þess að meðhöndla það sem maður þarf að lifa,
höndla ástandið...maður ræður ekki við það að sækja allt sem hefur gengið á...þess
vegna hugsar maður ekki...þess vegna deyfir maður þetta...af því að ekki nenni ég
alltaf að vera að tala alltaf um þetta...ég bara get ekki verið að útskýra fyrir öllum
hversu lífið sökkar...

Önnur þeirra hélt að einkenni röskunar sinnar og persónueinkenni myndu minnka á
meðan hin upplifir mikið sjálfshatur þegar hún er ekki á lyfjum, en hún hefur einnig
notað efni sem eru ekki lyf við röskun hennar þegar hún upplifir mikið sjálfshatur. Sú
fyrrnefnda upplifði ekki ró heldur fann hún fyrir auknum áhrifum persónueinkenna sinna
og röskunarinnar sem hún vonaðist til að myndi dofna. Sú síðarnefnda tekur lyfið sitt í
öðru formi, sem er ekki samfélagslega viðurkennt:
...ég er bara að reyna að fá normið mitt...að geta fókuserað og geta verið hér og nú
og það sem er stærsti parturinn við þetta er kannski hugarróin og
sjálfshatrið...vakna stöðugt með sjálfshatur og það er bara hræðilegt en það bara
hverfur þannig séð, ég verð bara bjartsýn sem ég er í grunninn líka...að ég kjósi að
gera þetta þessa leið get ég ekki séð að sé baggi fyrir þjóðfélagið...að það trufli einn
eða neinn...

Þriðja konan notaði vímuefni til þess að slá á lyndisröskun sína, sem olli henni mikilli
vanlíðan, en gerði sér ekki grein fyrir því að hún notaði meira af vímuefnum og sterkari
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vímuefni til að deyfa sig eftir áföll sem hún hafði orðið fyrir. Ein þeirra sem notaði
vímuefni til þess að deyfa sig upplifði hins vegar að það væri deyfing frá byrjun og tók
önnur svefntöflur á daginn til þess að sofa vegna þess að hún gat ekki hugsað sér að
takast á við daginn:
...ég gat ekki beðið þannig að ég tók stundum svefntöflur á daginn til þess að geta
sofnað...bara sofið endalaust...ég tek svefntöflur þegar ég vakna...vakna, sofa,
vakna, sofa...ég tek svefntöflur því að ég get ekki feisað daginn...

Tvær konur byrjuðu að nota vímuefni í æð þegar öll önnur notkun var hætt að virka og
upplifði ein þeirra að það væri ekki einu sinni næg deyfing. Hin var búin að deyfa sig
nógu mikið til að hún væri illa áttuð á umhverfi sínu og var sama þótt að hún væri undir
slæmum hótunum:
...hann ræðst á mig fyrir framan alla og hótar mér...ég var orðin nógu deyfð þannig
að mér var orðið sama hvort að ég myndi drepast eða ekki...vissi ekkert hvað ég var
að gera...ég var orðin svo dópuð að ég hafði ekki hugmynd um það...

Þrjár kvennanna bjuggust ekki við því að þær yrðu í bata í dag að takast á við lífið
ódeyfðar þegar þær voru að nota í æð en þær þrjár sem eru í virkri vímuefnanotkun
upplifa enn að þær séu að deyfa sig:
...ég hef ekki hugmynd um hvernig mér líður af því að ég gef mér ekki leyfi til þess
af því að þá er ég örugglega bara búin að skjóta mig af því að mér líður svo
ógeðslega oft illa...tilveran mín er svo oft ógeðslega ömurleg...

Allar konurnar nema ein töluðu um hugleiðingar um að enda eigið líf á einhverjum
tímapunkti í lífi sínu og að þær hafi allar gert tilraun til þess:
...ég er búin að prófa allt...skiptir ekki máli hvað það er, ég er búin að prófa allt...ég
gat ekki verið edrú eina mínútu, ekki eina mínútu...ég er búin að reyna að taka eigið
líf svo oft og meira að segja markvisst á spítalanum...læknarnir eru ekki búnir að
vera að gera annað en að halda í mér lífi...

Þær töluðu einnig um að þær væru með sjálfseyðingarhvöt vegna vanlíðanar og ein
talaði um að hún pynti dýr og beitti ofbeldi til þess að finna fyrir öðrum tilfinningum
heldur en þeim sem hún var að finna fyrir.
8.4.3 Fordómar og stimplun
Allir viðmælendur greindu frá því að hafa orðið fyrir miklum fordómum og stimplun af
samfélaginu í heild. Þær upplifðu allar neikvætt viðhorf í sinn garð og að það sé litið
82

hornauga á þær eftir að fólk kæmist að því að þær séu að nota vímuefni í æð, hvort sem
það sé almenningur, lögreglan eða heilbrigðisstarfsmenn:
...ef það sést augljóslega á manni að maður er fíkniefnaneytandi, þá fær maður
stimpil...maður mætir lokuðum dyrum...

Ein kona talaði um upplifun sína sem hluta af minnihlutahóp og að allir myndu gera ráð
fyrir því að hún væri fallin ef að hlutirnir væru ekki alveg í röð og reglu hjá henni eftir
ákveðinni uppskrift:
...við upplifum okkur sem minnihlutahóp og það er líka komið fram við okkur
þannig en við erum bara manneskjur...þetta er ekki bara spurning um að hætta
bara eða gera bara, það er ekki svoleiðis...

Ein greindi sérstaklega frá því að það sé ekki hægt að hjálpa henni því að fólk upplifi
hana sem stjórnlausan fíkil, sem verður til þess að hún fær ekki aðstoðina sem hún þarf
á að halda. Önnur upplifði sig sem síðustu sort, hvar sem hún kom:
...eins og með bláu ljósin inni á bensínstöðum og annað...þetta er í fyrsta lagi að
senda skilaboð um að þau séu skítug, ekki vera hérna inni...það skiptir engu hvort
að það séu blá ljós eða svona ljós, maður finnur alltaf æðina en það eru 80% meiri
líkur á að maður fái sýkingu af því að maður geri það ekki rétt, að það fari eitthvað
úrskeiðis...ég fann mikið fyrir því af því að maður skammaðist sín alltaf fyrir að fara
út í apótek að kaupa sér sprautur og nálar...ég man að það var oft spurt mig í
apótekinu, af hverju ertu að gera þetta og hver er munurinn á þessu...í staðinn fyrir
að taka manni eins og maður er...maður er fárveikur þarna, alveg sárlasin...

Ein kona minnist ennþá staðhæfingar konu sem sagði að fólk sem notaði vímuefni í æð
myndi aldrei ná árangri eða bata og var hún farin að trúa því á tímapunkti, sem
endurspeglaði sig í sjálfsmynd hennar. Í dag sé hún hins vegar í bata þrátt fyrir að fíknin
sé sterk eftir langa sögu um notkun og sé hún því búin að afsanna þessa kenningu eins
og aðrar:
...við fæðumst ekki með sprautuna í hendinni heldur förum við þangað...það er ekki
útaf því að okkur langar það svo mikið heldur vitum við ekki hvað við eigum að
gera...við erum að deyfa því okkur líður svo illa...okkur er ekki sýnt sú athygli og það
er ekki boðið fram sú hjálp sem maður þarf til þess að fara ekki þangað...þetta er
náttúrulega geðveikt „quick fix“ til þess að grafa yfir en þetta „quick fix“ getur verið
dýrt og kostað mann lífið...
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Önnur kona vildi afsanna þann stimpil sem fólk leyfir sér að setja á einstaklinga sem
nota vímuefni í æð því að henni finnst umhverfið koma illa fram við hana, þrátt fyrir að
hún sé í fínu lagi:
...ég ætlaði líka að afsanna það að maður þarf ekkert að vera fáviti þó að maður
sprauti sig...það vantar ekki dómhörkuna og fordómana gagnvart manni...ég er oft
bara í fínu lagi en umhverfið leyfir sér að vera fáviti í kringum mig...fólk leyfir sér
ótrúlega mikið að nýta sér vanmátt minn...það er bara magnað að horfa upp á það
og ótrúlegasta fólk sem stígur upp líka...

Hún upplifði ekki jafn mikla fordóma áður en það fór að sjást að hún notaði vímuefni í
æð. Ástæður þess að það sést á henni núna, en gerði ekki áður, eru meðal annars vegna
heimilisleysis hennar þar sem aðstæður eru verri, meiri kuldi, meira vonleysi og óöryggi
sem veldur því að hún notar meira.

8.5 Úrræði og meðferð
Allir viðmælendur höfðu sterkar skoðanir hvað varðar úrræði og meðferð og bjuggu að
mismunandi reynslu sem snerti þá þætti sem myndaði undirþemun reynsla og viðhorf,
blönduð meðferð og framtíðarsýn-óskir og væntingar.
8.5.1 Reynsla og viðhorf
Enginn viðmælendanna hefur fengið faglega aðstoð vegna áfalla sem þeir hafa orðið
fyrir en allar eiga sögu um að hafa farið margsinnis í meðferð við áfengis og/eða
vímuefnavanda sínum. Helstu úrræði og meðferðir sem þær hafa leitað til er afeitrun á
Sjúkrahúsinu Vogi og á Landsspítalanum, innlögn á geðdeild ásamt því að hafa farið í
meðferð á Vík, Teigum, Hlaðgerðarkoti og Krýsuvík. Ein greindi frá að hún hafi fengið
mikla aðstoð við röskun sem hún var með á unglingsárum sem tengist ekki vímuefnum
og að hún fái einnig góða aðstoð í dag:
...ég fékk aðstoð við átröskunina en ég talaði bara um hana, ég hef alltaf verið mjög
lokuð á öll mín áföll...fannst þetta ekkert vera einhver áföll, fannst þetta bara vera
eitthvað sem gerðist og það gerðist bara en þetta setur alltaf krumpu í sálina á
manni...ég fæ mikla aðstoð í dag...fékk mikla aðstoð frá Krýsuvík...svo komst ég inn
í VIRK...er með frábæran ráðgjafa og sálfræðing...fæ að halda áfram hjá Drekaslóð
þannig að ég fæ mikla hjálp í dag og stuðning...

Þrjár tóku það fram að hafa farið til sálfræðings en ein áttaði sig ekki á tilgangi þess sem
hún var látin gera þar til þess að komast yfir reiðivandamál sitt. Henni finnst að það hafi
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ekki verið tekið á aðalvandamáli hennar því að hún upplifir að uppsprettan að
vandamálum hennar sé innbyrgð reiði og vanlíðan. Þetta hefur gert það að verkum að
hún fær ekki hjálp því að hún hefur verið rekin að mestu leyti úr úrræðum og
meðferðum vegna reiðinnar:
...ég er búin að vera rekin svona 95% útaf skapinu í mér...það er aðaluppsprettan af
þessu öllu og veldur því að ég fæ ekki hjálpina sem ég þarf...

Þrjár töluðu um neikvætt viðhorf í garð sín frá heilbrigðiskerfinu en ein þeirra upplifir
mikla reiði innra með sér í garð fólks sem vinnur í geiranum vegna þess viðmóts sem
hún hefur fengið þaðan. Önnur upplifir að heilbrigðiskerfið sé búið að gefast upp á henni
því hún er með langa sögu að baki og margþættan vanda sem erfitt er að vinna með:
...ég á svo langa sögu að þeir eru hættir að taka mark á mér og hleypa öðrum að á
undan mér...allir eru búnir að gefast upp á því að hjálpa mér og bíða bara eftir því
að ég deyi...sjúkrabíllinn er meira að segja hættur að koma...heilbrigðiskerfið er
alveg að loka á mig...

Sú þriðja upplifir mikla reiði vegna þess að það var klippt á öll lyf hennar eftir að hún
greindi frá því að vera byrjuð að nota vímuefni í æð þegar hún fór í meðferð. Það varð til
þess að hún þarf að kaupa lyfin sín á svörtum markaði þar sem mánaðarskammtur er á
sama verði og tvær töflur í dag. Þau klipptu einnig á þau lyf sem hún var ekki að nota í
æð án útskýringa né samtali við hana. Geðlæknir hennar hætti þar að auki sem læknir
hennar og sagði hana vera „útúrdópaða“ áður en hann skellti á:
...þeir tóku af mér öll lyf...það var líka tekið af mér svefnlyfin og róandi sem ég hef
aldrei misnotað...það var allt köttað á einum degi án útskýringar...ég mæti bara í
skömmtunina mína og þá allt í einu er hann hættur að skrifa upp á...ég þarf bara lyf
og hvað er svona slæmt við það...það er fullt af fólki að taka lyf...ég er ekkert eina
dæmið sem þarf lyf...þó að ég hafi farið að sprauta því að þá er frekar skrýtið að ég
megi bara alls ekki sofa, þá á ég bara að vaka...þetta er rosa skrýtið...

Hún upplifir einnig mikla reiði í garð Vogs því að hún beið í marga mánuði eftir að
komast í afeitrun eftir að hún var byrjuð að nota vímuefni í æð. Þetta olli því að hún varð
háð því í millitíðinni. Hún upplifir því að hún hafi ekki fengið aðstoð þegar að hún þurfti
á henni að halda og er vonsvikin með úrræðaleysi og ákvarðanatökur sem voru teknar
án samráðs við hana:
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...þeir áttu bara að taka mig strax inn, með mína sögu...þeir áttu bara að taka mig
strax inn sama hver þetta hefði verið...manneskja sem er nýbyrjuð að sprauta sig,
þú tekur hana bara inn fyrsta hálfa árið eins oft eins og þarf...ég hefði aldrei þurft
að verða fíkill í sprautur...núna er ég orðin sprautufíkill sem ég var ekki þarna...ég
beið í marga mánuði eftir símtalinu í afeitrun...þá ætluðu þeir að taka mig inn þó að
meðferðin væri að fara í sumarfrí...þeir ætluðu að taka mig inn og senda mig út
aftur...

Ekki voru allar konurnar sammála um hvaða meðferð hentaði þeim best eða skilaði sem
mestum árangri. Ein taldi það vera Teig á meðan önnur taldi það vera Vík og sú þriðja að
það væri úrræði í framhaldi meðferðar. Sú meðferð sem hefur gagnast flestum í
hópnum er meðferðin á Krýsuvík en þær þrjár konur sem svöruðu því eru í bata eftir að
hafa verið í meðferð þar. Ein taldi enga meðferð hafa gagnast henni enn sem komið er.
Allar konurnar voru sammála um að hafa fundist erfitt að vera heimilislaus þrátt fyrir
mismunandi tímalengd þeirra á götunni:
...það er rosa erfitt að vera á götunni og eiga ekki í hús að venda og sofa í
Öskjuhlíðinni eða vera niðri í gámum hjá einhverjum og þú veist sofa í gám niðri á
höfn...ég gat aldrei hugsað mér að vera kominn á kreik til þess að reyna að finna
mér einhver efni eða drekka eða eitthvað klukkan 10 á morgni og vera kannski í
fráhvörfum...það var svona hryllingur...mér fannst gott að vera á Konukoti en svo
bara fór ég til þess að fyrirbyggja það að upplifa eitthvað, einhverja
tilfinningu...maður kaus frekar einhverjar ógeðslegar aðstæður af því að maður var
bara hvort sem er, maður var bara einhvern veginn ekkert til staðar...

Tvær töluðu sérstaklega um erfiði þess að vera á Konukoti vegna þess að þær þyrftu að
vera farnar út fyrir klukkan tíu um morguninn og þyrftu þar af leiðandi að byrja daginn
snemma til þess að redda sér efnum til þess að komast í gegnum daginn og finna sér
stað til þess að vera á. Ein greindi frá vonbrigðum sínum við að vera á götunni ung að
aldri og yfir því að hún hafi ekki fengið aðstoð til þess að fyrirbyggja heimilisleysi hennar.
8.5.2 Blönduð meðferð
Engin kvennanna taldi það að fyrirstöðu að vera í meðferð með karlmönnum en þrjár
konur greindu samt sem áður frá því að betra væri að hafa kynin hvort í sínu lagi í
afeitrun en svo að hafa blandaða meðferð eftir það:
...það er allt annað að vera í afeitrun og meðferð...það er libríum ástin sem allir eru
að fá á Vogi, niðurtröppunarlyfin...maður hefur alltaf verið að hanga utan í
einverjum strák á Vogi...það var alltaf ógeðslega spennandi...það væri flott að hafa
sitthvora afeitrunarstöðina...afeitrun er öðruvísi, fólk er mjög brothætt...
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Allar voru hlynntar því að hafa fjölbreyttar meðferðir í boði, það er að segja að hafa
kvennameðferð, karlameðferð og blandaða meðferð í boði svo að fólk geti hafið
meðferð sem hentaði því best:
...konur sem eru búnar að upplifa mikið ofbeldi og erfiðleika...þá væri mjög gott að
hafa kvennameðferð...þarf að vera margvísleg meðferð í boði...að það þyrfti ekki að
vera svona viðhorf að eitt gangi yfir alla...

Ein kona taldi það vera mikinn kost að hafa blandaða meðferð því að hún hafi þurft að
læra að umgangast gagnstætt kyn og hafa samskipti við karlmenn því að hún hafði
brenglaða mynd af þeim vegna fjölda misnotkunar og ofbeldis þeirra:
...það hefur sína kosti og galla en ég myndi segja fyrir mig að þá hafi það verið
jákvætt...ég hafði brenglaða ímynd af karlmönnum...ég myndi segja að kona eins og
ég sem er að koma inn og hefur verið misnotuð milljón sinnum og gert allskonar
hluti fyrir karlmenn, að það sé gott því að ég lærði það að karlmenn eru ekki
svona...ég þarf ekki að vera undirgefin og ég þarf ekki að gera eitthvað til þess að fá
samþykki...ég get átt vin...ef ég hugsaði um mann þá var hann bara ófreskja sem er
að notfæra sér mig...ég lærði samskipti við hitt kynið upp á nýtt, á eðlilegan hátt...

Annarri konu fannst einnig réttast að hafa meðferð blandaða til þess að kynin myndu
læra að umgangast hvort annað og að hafa meðferðina sem líkasta raunveruleikanum:
...ég myndi ekki nenna að vera án þeirra eða mér er alveg slétt sama, skiptir mig
engu máli...ég myndi segja að það væri fínt að aðskilja þegar þú ert í afeitrun því að
fólk er svo „twisted“ en ekki skipt í meðferðum...hafa þetta sem eðlilegast...við
búum í samfélagi með karlmönnum...

Önnur var óviss með hvort að hún teldi kynjaskipta meðferð eða blandaða meðferð eiga
betur við því að út frá reynslu hennar vinna kynin vel saman þrátt fyrir að vera ólík. Hún
setur hins vegar spurningarmerki við það að vera í sömu meðferð og ofbeldismaður
einstaklings, þrátt fyrir að það sé reynt að koma í veg fyrir slíka árekstra. Sú kona sem
greindi frá reynslu sinni af því að vera með ofbeldismanni sínum í meðferð setti það ekki
fyrir sig að vera í blandaðri meðferð en greindi hinsvegar frá árekstri sínum í slíkri
meðferð:
...ég var í meðferð á Vogi og þá kom kallinn minn þar inn allt í einu...það gekk
náttúrulega ekki upp...hann var alltaf að spyrja hvernig ég þekkti hinn og þennan og
af hverju þessi væri að horfa á mig...allskonar sem ég var ekki einu sinni að spá
í...ég fór út úr meðferðinni og hann líka...
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Ein taldi að stuttar meðferðir ættu að vera kynjaskiptar en langtímameðferðir ættu
eingöngu að vera kynjaskiptar í byrjun en svo að leyfa seinni hluta meðferðar að vera
blandaður. Henni fannst samt sem áður áfangaheimili eftir meðferð þurfa að vera
kynjaskipt.
8.5.3 Framtíðarsýn – Óskir og væntingar
Allir viðmælendur voru sammála um að meðferð ætti að vera einstaklingsmiðuð en ekki
að eitt gengi yfir alla og að notast ætti við sömu áætlun. Fimm af þeim töldu
langtímameðferð henta best og greindu fjórar sérstaklega frá því að stuttar meðferðir
myndu ekki virka fyrir þær því að þar væri lítil sjálfsvinna að baki og ekki unnið markvisst
með einstaklinginn:
...það þarf að vera langtímameðferð, langtímaáætlun...hitt er alltof stutt...þar er
engin vinna...þetta er einhverskonar geymslustaður eða þannig...maður er bara
einhversstaðar í einhvern ákveðinn tíma...það er ekkert vera að vinna markvisst
með manni...

Þrjár af þessum fimm eru í bata í dag í kjölfar langtímameðferðar sem þær sóttu. Sú sem
að talaði ekki sérstaklega um hentugleika langtímameðferðar greindi samt sem áður frá
því að það þyrfti að vinna djúpa vinnu með einstaklingnum til þess að ná árangri. Tvær
nefndu að ef meðferðin væri stutt væri þörf á að einhverskonar úrræði myndi grípa þær
eftir meðferð og þess vegna þyrfti að vera langtímaáætlun fyrir hvern og einn:
...það fer eftir hverjum og einum hvort sem það er langtímameðferð eða ekki...það
þarf að vera á okkar forsendum, ekki ykkar...það verður að vera eitthvað sem grípur
mann og leiðir mann aðeins áfram ef að þetta er stutt meðferð...það verður að vera
eitthvað sem grípur mig þegar að þetta er búið svo að ég sé ekki í lausu lofti...

Sami fjöldi kvenna taldi nauðsynlegt að auka úrræði til að koma fólkinu sem er á
biðlistum fyrr að:
...það eru 600 á biðlista inn á Vog...það eru kannski 200-300 manns sem verða dánir
áður en þeir komast inn...þetta er bara hræðilegt...þetta er yfirfullt alls staðar og
það verður að gera eitthvað í þessu...

Fjórar konur tóku það sérstaklega fram að sá fagaðili sem aðstoðar einstaklinginn sem á
við vanda að stríða beri hag hans fyrir brjósti en ekki sinn eigin. Það sé jafnframt
mikilvægt að hann hafi skilning á fjölbreytileika allra og að hann taki tillit til þess hvaðan
fólk er að koma. Sami fjöldi kvenna greindi frá því að það þyrfti að mæta hverjum
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einstaklingi þar sem hann er staddur á jafningjagrundvelli og styðja hann jafnt og
styrkja. Tvær kvennanna tóku fram mikilvægi þess að fagaðilar sýndu fordómaleysi,
ásamt hlutleysi, til þess að einstaklingur gæti sagt honum frá öllu án þess að vera að
leyna neinu:
...ég upplifi mikið skilningsleysi, við erum eins margar og við erum
fjölbreyttar...ráðgjafinn þarf að bera hag annarra í brjósti sér en ekki sinn
eigin...hann þarf að hafa þennan skilning...þetta er starf sem krefst þess að fólk
tekur hlutina inn á sig...þú ert að vinna með fólki...þú ert að vinna svona djúpt með
fólki...hvað ætlar þú að gera fyrir einstaklinginn ef að þú ætlar bara að vinna á
yfirborðinu?

Tvær konur töldu það einnig vera mikilvægt að fagaðili sýndi auðmýkt, kærleika og
virðingu og tveimur af þeim þótti mikilvægt að þeir myndu gefa tækifæri því að það væri
bókað að fólki muni mistakast einhvern tímann á lífsleiðinni. Auk þess þyrfti að gefa fólki
tíma:
...það er alltof mikill hraði inn á Vogi...ég höndla ekki þennan hraða...þetta er eins
og umferðarmiðstöð...það má ekki ýta á mann...ég skal koma þegar mér líður vel,
þá fer maður að geta talað betur og svona...

Þremur konum fannst mikilvægt að hafa aðgang að ráðgjafa jafnt sem teymi sem hefur
aðhald með þeim og veitir stuðning. Tveimur af þeim fannst mikilvægt að fá ráðgjöf og
leiðsögn hvernig ætti að takast á við daglegt líf á meðan tvær konur vildu fyrst og fremst
fá húsnæði og frið:
...ég þarf teymi...ég þarf bara öryggisteymi og teymi sem fylgist með og kemur og
passar að ég sé ekki að lenda í áreiti eða hústökum eða nokkrum sköpuðum
hlut...ég þarf að byrja algjörlega upp á nýtt...ég þarf að læra að lifa aftur og ég er
sátt við það...

Ein tók það fram að henni þætti mikilvægt að hafa áfallahjálp og lækni í meðferð en
tvær konur töldu sig þurfa að komast í lágmarksjafnvægi til þess að geta unnið með áföll
sín. Annað sem kom fram var að fræða þyrfti fjölskyldur, auka forvarnarstarf og að
meðferðir þyrftu að taka tillit til nauðsynlegrar lyfjagjafar burtséð frá því hvort að
einstaklingur noti lyfið í æð eða ekki og að lokum að viðurkenna verði aðra sjúkdóma
ásamt því að sýna þeim skilning.
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9

Umræða

Í kaflanum verða meginniðurstöður teknar saman og ályktanir dregnar með tilliti til
fræðilegrar þekkingar. Rannsókninni var ætlað að vekja athygli á áfallasögu
heimilislausra kvenna sem nota vímuefni í æð ásamt því að heyra upplifun og reynslu
þeirra á þróun vímuefnaröskunar sinnar. Jafnframt var henni ætlað að skoða reynslu og
upplifun kvennanna á úrræðum og meðferðum á Íslandi og hvað þyrfti að bæta til að
koma til móts við þarfir þeirra.
Styrkleikar rannsóknarinnar felast í því hversu opnir viðmælendur voru fyrir því að
segja sögu sína og það traust sem rannsakanda var sýnt fyrir þeim upplýsingum.
Rannsóknin er sú fyrsta hér á landi þar sem þessi hópur fær tækifæri til þess að segja
sögu sína og hvernig hann álítur að hægt sé að bæta úrræði og meðferðir svo tekið sé
mið af þeirra þörfum. Tekin voru viðtöl við sex konur og því ber að fara varlega í að
draga ályktanir út frá rannsókninni vegna smæðar hennar, þrátt fyrir að flestir þættir
styðji niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa verið gerðar um sambærilega hópa.
Mikilvægi rannsóknarinnar felst meðal annars í því að heyra frá hópnum sjálfum hvernig
hægt sé að bæta þjónustu til mæta þörfum þeirra og taka tillit til allra þeirra þátta sem
geta haft áhrif á vímuefnavanda þeirra. Jafnframt er hún mikilvæg til þess að draga úr
fordómum og stimplun sem hópurinn verður fyrir og til að auka vitundarvakningu í
samfélaginu um stöðu hópsins og úr hvaða aðstæðum hann er að koma.
Takmarkanir rannsóknarinnar felast í smæð hennar sem verður til þess að ekki er
hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar heldur geta þær eingöngu gefið vísbendingar
um stöðu hópsins og þarfir hans. Í rannsóknum er gerð krafa um skaðleysi en
viðfangsefnið er viðkvæmt og því möguleiki að það ýfi upp gömul sár sem viðmælendur
hafa ekki unnið almennilega úr, eða ekki unnið úr yfir höfuð. Þar að auki var notast við
hliðverði og tilgangsúrtak til að nálgast viðmælendur sem getur valdið einsleitu úrtaki
sem endurspeglar ekki allan hópinn. Jafnframt hefði verið jákvætt að geta farið hægar
yfir þá miklu sögu sem viðmælendur búa yfir og gefið þeim meiri tíma, meðal annars
með fleiri viðtölum sem hefði þar af leiðandi dýpkað niðurstöðurnar.
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9.1 Áfallasaga viðmælenda
Rannsóknir sýna að einstaklingar með vímuefnavanda hafa oft orðið fyrir áföllum, en
það er orðinn viðurkenndari þáttur sem hluti af lífi þeirra sem misnota vímuefni
(Dell’Osso o.fl., 2014; Hammersley o.fl., 2016). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að
áföll og ofbeldi hafi neikvæð áhrif á líf kvenna sem styður niðurstöður rannsóknarinnar
(Tuchman, 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að að allar konurnar áttu
áfallasögu að baki sem hafði áhrif á líf þeirra með einum eða öðrum hætti. Það sem var
sameiginlegt í niðurstöðum var að áföll höfðu áhrif á að þær byrjuðu að nota vímuefni
eða fóru að misnota þau. Konurnar greindu einnig frá því að þær notuðu oftar vímuefni
og meira magn af þeim eftir því sem þær urðu fyrir fleiri áföllum og meira ofbeldi til þess
að deyfa sársaukann sem þær upplifðu.
Rannsóknir hafa sýnt að áfall í æsku sé stór áhættuþáttur í lífi margra um að
misnota vímuefni og að mótlæti í æsku spái frekar fyrir um vímuefnanotkun en fimm
konur af sex sem tóku þátt í rannsókninni höfðu orðið fyrir áfalli í æsku (Hammersley
o.fl., 2016; Widom o.fl., 2007; Wolitzky-Taylor o.fl., 2016). Þar að auki sýna rannsóknir
að áföll í æsku hafi áhrif á framvindu og útkomu vímuefnanotkunar á neikvæðan hátt
(Centers for Disease Control and Prevention, e.d.; Lake o.fl., 2015). Það styður
niðurstöður þessarar rannsóknar þegar tekið er tillit til þess sem viðmælendur kusu að
deila með rannsakanda. Þær fjórar konur sem urðu fyrir miklum áföllum í æsku sem
sneru að misnotkun, ofbeldi og vanrækslu höfðu lengri áfalla- og vímuefnasögu heldur
en þær sem urðu fyrir áföllum seinna á lífsleiðinni. Athuga skal að hér er eingöngu verið
að ræða um lengd sögu en ekki verið að bera saman alvarleika vímuefnavanda
kvennnanna eða þróun hans.
Kynferðisleg misnotkun er sú tegund ofbeldis sem er talin valda mesta áfallinu
(Medrano o.fl., 1999). Í rannsóknum kemur fram að konur verða oftar fyrir
kynferðislegri misnotkun, ofbeldi og erfiðri æsku heldur en karlar sem getur haft áhrif á
að þær þrói með sér vímuefnavanda (Doweiko, 2012; Keyes o.fl., 2010). Fjórar konur í
þessari rannsókn höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun einhvern tímann á
lífsleiðinni og voru tvær af þeim sem höfðu orðið fyrir miklu kynferðislegu ofbeldi í
æsku. Allar greindu frá því að hafa orðið fyrir slíku ofbeldi oftar en einu sinni, fyrir utan
eina sem greindi eingöngu frá einu skipti en að það hefðu verið margir gerendur í einu.
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Rannsóknir sýna að margar kvenna með vímuefnavanda komi frá heimilum þar sem
var ofbeldi og vanræksla (Elwyn og Smith, 2013; Eslami-Shahrbabaki o.fl., 2013;
Medrano o.fl., 2002). Rannsóknir sýna jafnframt að þær konur sem hafa orðið fyrir
misnotkun, ofbeldi og vanrækslu í æsku séu í aukinni áhættu fyrir vímuefnatengdum
vandamálum (Covington, 2012; Doweiko, 2015; Kristman-Valente og Wells, 2013; Lal
o.fl., 2015). Fjórar konur sögðu frá bágum heimilisaðstæðum og vanrækslu í æsku og
voru tvær þeirra sem höfðu einnig orðið fyrir kynferðislegri misnotkun í æsku.
Rannsóknir sýna fram á minni bata þessara kvenna og hærri tíðni á að falla aftur í sama
far eftir vímuefnameðferð (Covington o.fl., 2008; Sacks o.fl., 2008). Þær tvær konur sem
höfðu upplifað góð skilyrði í æsku eru báðar í bata ásamt annarri sem hafði orðið fyrir
ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi og vanrækslu í æsku. Sú kona hafði einnig verið innan um
mikla áfengisnotkun á heimili sínu en ekki var spurt sérstaklega um hvort að
fjölskyldumeðlimir þeirra hafi verið að misnota vímuefni innan heimilisins. Hinar þrjár
eru í virkri vímuefnanotkun og ólust upp við bágar heimilisaðstæður og vanrækslu ásamt
því að ein hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku.
Líkamleg og tilfinningaleg misnotkun ásamt vanrækslu er einnig talin valda miklum
tilfinningalegum, hegðunarlegum og félagslegum afleiðingum (Medrano o.fl., 1999).
Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að líkamleg misnotkun auki áhættu þess að
greinast meðal annars með vímuefnaröskun, þunglyndi og áfallastreituröskun og að
síðustu tvær raskanirnar séu algengari meðal kvenna (Armour o.fl., 2015; Duncan o.fl.,
1996). Allir viðmælendur höfðu orðið fyrir líkamlegri og tilfinningalegri misnotkun á
lífsleið sinni en mismunandi var á hvaða tímabili ofbeldið birtist fyrst. Allar hafa verið
greindar með vímuefnaröskun auk annarra geðgreininga, svo sem persónuleikaröskun,
áfalla-

og

streitutengda

röskun,

lyndisraskanir,

taugaþroskaraskanir

og

geðklofarófsraskanir fyrir utan eina sem hafði ekki fengið greiningu.
Hægt er að nota áfengi og vímuefni til að flýja raunveruleikann og það að þurfa að
takast á við hugsanir og tilfinningar sem geta stafað af áfallastreituröskun (Brady og
Back, 2012). Allir viðmælendur töluðu um að hafa deyft sig meira með hverju áfallinu
sem þær urðu fyrir og þeim aðstæðum sem þær voru í. Tvær töluðu um að þær gerðu
sér ekki almennilega grein fyrir áföllunum vegna vímuefnanotkunar en að notkunin hafi
samt sem áður orðið meiri eftir hvert áfall.
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Þær konur sem hafa orðið fyrir áfalli geta átt í hættu á að bregðast öfugt við
merkjum í umhverfi sínu og er þannig hætta á að þær bregðist ekki við hættulegum
merkjum en harkalega við náttúrulegum merkjum. Þær geta einnig fundið fyrir auknu
varnarleysi og átt erfitt með að tjá og/eða stilla tilfinningar sínar ásamt því að lenda í
endurteknum eða svipuðum aðstæðum (Covington, 2003; Covington o.fl., 2008). Tvær
konur greindu sérstaklega frá því að hafa orðið reiðari og árásargjarnari eftir því sem
áföllin og vímuefnanotkunin urðu fleiri og meiri og tvær nefndu það að þær brugðust
ekki við því sem gerðist í kringum þær. Hegðun eftir áföll getur einnig falist í skaðlegum
aðgerðum og aðgerðum sjálfseyðingar til að flýja veruleikann (Covington, 2003;
Covington o.fl., 2008). Fjórir viðmælendur greindu frá því að þær hefðu reynt að taka
sitt eigið líf en allar áttu það sameiginlegt að hafa beitt skaðlegum aðgerðum sem sneri
að þeim sjálfum í mismunandi birtingarmynd.

9.2 Þróun fíknar og afleiðingar
Konur byrja seinna að nota vímuefni heldur en karlmenn og hafa mismunandi ástæður
fyrir því að viðhalda notkuninni en þróa hraðar með sér fíkn (Fernández-Montalvo o.fl.,
2016; Green, 2006; McHugh o.fl., 2017). Allar konurnar greindu frá hraðri þróun
vímuefnavanda síns en fjórar þeirra byrjuðu að misnota vímuefni ungar að aldri. Fjallað
hefur verið um breytingar á félagslegu hlutverki kvenna á síðustu árum sem getur meðal
annars ýtt undir að konur byrji fyrr að nota vímuefni (Holdcraft og Iacono, 2002). Það á
þó ekki við í þessu samhengi þar sem þær konur sem byrjuðu snemma að nota vímuefni
byrjuðu á milli þess að vera börn fram að byrjun unglingsára sinna.
Í rannsóknum kemur fram að konur upplifi meiri sálrænar, líkamlegar og félagslegar
afleiðingar heldur en karlmenn þrátt fyrir að nota vímuefni í styttri tíma að meðaltali
(Bold o.fl., 2017; Cotto o.fl., 2010; Fernández-Montalvo o.fl., 2016). Ekki var gerður
samanburður á kynjunum hér en þrjár konur greindu sérstaklega frá líkamlegri vangetu
sinni til þess að nota vímuefni og að hafa verið að kljást við líkamlegar afleiðingar
vímuefnanotkunar. Tvær þeirra greindu einnig frá því að vera óhæfar til þess að nota í
æð án aðstoðar. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að konur séu líklegri til að þjást af
líkamlegum sjúkdómum og til að glíma við geðræn vandamál eins og lyndisraskanir í
auknum mæli (Greenfield og Grella, 2009; Greenfield og O´Leary, 2002). Þunglyndi, kvíði
og geðklofi eru algengar raskanir sem eru samhliða vímuefnamisnotkun ásamt því að
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átröskun, áfallastreituröskun og ofvirkni og athyglisbrestur birtast einnig (Advisory
Council on the Misuse of Drugs, 2008; Bott o.fl., 2005; Cantwell og Scottish Comorbidity
Study Group, 2003). Allar konurnar áttu sögu um lyndisraskanirnar þunglyndi og kvíða
ásamt vanlíðan, bæði fyrir og eftir notkun vímuefna. Ein var einnig greind með geðklofa
og önnur hafði verið greind með átröskun. Tvær kvennanna voru greindar með ofvirkni
og athyglisbrest og töluðu fjórar um einkenni sem svipa til áfallastreituröskunar þrátt
fyrir að eingöngu tvær höfðu verið greindar með röskunina.
Stimplun einstaklings hefur miklar félagslegar afleiðingar í för með sér. Sá sem er
stimplaður getur átt í hættu á að einangrast og lenda utangarðs vegna þeirra fordóma
sem hann verður fyrir (Becker, 1963; Bernburg, 2009). Allir viðmælendur lýstu því yfir að
verða fyrir miklum fordómum og stimplun af almenningi jafnt og fagaðilum en þó
mismunandi miklum eftir fagsviðum. Stimplun skerðir tækifæri einstaklings til að taka
þátt í daglegu lífi og getur einnig valdið því að einstaklingur fjarlægist frá hefðbundnum
gildum sem samfélagið setur, með þeim afleiðingum að hann einangrast því að hann
lendir utangarðs (Tittle, 1980; Bernburg, 2009). Konurnar greindu frá því að hafa fundið
fyrir miklum fordómum þegar það sæist að þær notuðu vímuefni og að allar dyr hafi
lokast í kjölfarið þannig að þær upplifðu sig vera eina í liði á móti öllum.
Sýnt hefur verið fram á að konur meðhöndli sjálfa sig oft með vímuefnum, þá einnig
þær sem eiga við geðrænan vanda að stríða, til þess að dempa niður einkenni hans
(Haller o.fl., 1997). Rannsóknir hafa einnig sýnt að vímuefnanotkun geti leitt til ýktra
geðrænna einkenna (Todd o.fl., 2004; Crome, 2006). Tvær konur voru greindar með
raskanir aðrar en lyndisraskanir áður en þær byrjuðu að nota vímuefni en mismunandi
áhrif komu í ljós hjá þeim. Annarri líður vel og finnur fyrir jafnvægi vegna mildra
einkenna eftir notkun vímuefna á meðan hin finnur fyrir auknum einkennum sem hefur
margvíslegar afleiðingar fyrir hana. Það hefur jafnan komið fram að konur noti áfengi og
vímuefni til þess að deyfa vanlíðan sína og sársaukafullar minningar (Bedard-Gilligan
o.fl., 2011; Reynolds o.fl., 2005). Allir viðmælendur greindu frá því að hafa verið með
brotna sjálfsmynd og að hafa fundið fyrir vanlíðan og því hafi þær leitað í áfengi og/eða
vímuefni til þess að deyfa niður sársaukann.
Vímuefnavandi kvenna hefur verið sagður stangast á við hefðbundin kynhlutverk
þeirra þar sem þær gegna oftar en ekki ábyrgðarhlutverki gagnvart heimili sínu og
börnum og upplifa þær því sektarkennd ef þær bregðast skyldum sínum vegna vanda
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síns (Greenfield og Grella, 2009). Tvær af þeim fjórum sem eiga börn upplifðu mikla
sektarkennd gagnvart börnum sínum og fannst þær hafa brugðist skyldum sínum. Þær
tvær eru í bata en hinar tvær sem eiga börn og eru í virkri vímuefnanotkun nefndu
börnin sín ekki en ekki var spurt út í þau sérstaklega.
Rannsóknir sýna að konur geti orðið fyrir miklum áhrifum frá maka sínum í tengslum
við vímuefnanotkun sína (Brady og Randall, 1993; Green, 2006). Þrjár konur greindu frá
því að hafa byrjað að nota vímuefni vegna sambands síns en þó á mismunandi hátt. Þær
voru allar í sambandi með karlmönnum sem notuðu vímuefni en ein þeirra byrjaði að
nota vímuefni eftir að hafa komist að framhjáhaldi maka síns.
Einstaklingur getur átt erfiðara með bata vegna vímuefnavanda síns í streituvaldandi
aðstæðum þar sem þær geta valdið neikvæðum tilfinningalegum viðbrögðum sem
einstaklingurinn vill slökkva á (Dell’Osso o.fl., 2014). Allir viðmælendur töluðu um erfiði
þess að vera á götunni en ein þeirra fékk að gista á sófanum hjá vinum sínum og var ekki
heimilislaus í langan tíma svo að hún upplifði ekki jafn neikvæðar tilfinningar og hinar
fimm lýstu yfir. Þrjár af viðmælendunum eru í bata en ein þeirra féll eftir að hafa verið í
streituvaldandi aðstæðum í stuttan tíma en náði sér aftur á strik eftir að hafa komið sér
út úr þeim.
Heimilisleysi hefur verið tengt við áföll í æsku og vímuefnanotkun sem rannsóknir
staðfesta (Stein o.fl., 2002; Sundin og Baguley, 2015). Allar greindu frá því að hafa verið
heimilislausar í ákveðinn tíma á lífsleið sinni þegar þær voru að nota vímuefni í æð,
sumar oftar en aðrar, en fimm konur höfðu orðið fyrir áföllum í æsku. Vímuefnanotkun
getur verið ein af ástæðum heimilisleysis en heimilisleysi getur jafnframt valdið auknum
vímuefnavanda (Fountain o.fl., 2003). Ekki var spurt um álit kvennanna á því hvort að
vímuefnanotkun þeirra hafi valdið heimilisleysi að þeirra mati. Þær greindu samt sem
áður allar frá því að heimilisleysi hafi valdið meiri notkun vímuefna í meira magni til þess
að komast í gegnum þær aðstæður með því að deyfa sig. Ekki var heldur sérstaklega
spurt um aukna tíðni vímuefnatengdra raskana samhliða alvarlegum geðröskunum en
það kom fram að þær sem voru búnar að vera heimilislausar lengi lýstu yfir meiri vanda
en hinar.

96

9.3 Úrræði og meðferð fyrir heimilislausar konur með vímuefnavanda og
áfallasögu að baki
Heimilislausar konur með vímuefnavanda og áfallasögu að baki eru líklegri til að hafa
mikil og flókin vandamál sem eru erfið viðeignar í vímuefnameðferð. Þær eru jafnframt
líklegri til að koma úr vímuefnameðferð með minni árangri og að fara fyrr að nota aftur
heldur en þær konur sem hafa ekki orðið fyrir áföllum (Brady o.fl., 1998). Skilyrði fyrir
þátttöku var að þátttakendur hefðu áfallasögu að baki svo ekki var gerður samanburður
á konunum með tilliti til meðferðar við aðrar konur en viðmælendur greindu allar frá því
að eiga margar meðferðir að baki. Þær fjórar konur sem áttu lengstu áfallasöguna
tímalega séð höfðu samt sem áður farið í fleiri meðferðir en hinir viðmælendurnir fyrir
utan eina. Þrjár af þeim eru í virkri vímuefnanotkun en hin í bata.
Engin ein meðferð er viðeigandi fyrir alla og er árangursríkara að í meðferð sé tekist
á við fjölbreyttar þarfir einstaklinga sem hana sækja (National Institute on Drug Abuse,
2018). Með því að setja alla sem eiga við vímuefnavanda að stríða undir sama hatt er
verið að vanrækja sérstakar þarfir hvers og eins (Salter og Breckenridge, 2014). Skoðanir
viðmælenda eru samstíga þar sem þær töldu mikilvægt að hafa fjölbreyttar meðferðir í
boði þar sem væri notast við einstaklingsmiðaða nálgun sem myndi mæta hverjum og
einum einstaklingi þar sem hann væri staddur. Þær töluðu jafnframt um hversu ólíkar
þær væru og því væri ekki hægt að ætlast til þess að þær myndu fylgja sömu áætluninni
þar sem hver og ein þyrfti mismunandi áherslur. Allir viðmælendur voru sammála um að
langtímameðferð væri hentugust fyrir hópinn til að ná bata eða úrræði sem myndi grípa
þær eftir meðferð ef hún væri stutt, en rannsóknir styðja þetta (Kruk og Sandberg,
2013). Þrjár konur af sex voru í bata eftir að hafa farið í langtímameðferð en ein þeirra
sem er í virkri vímuefnanotkun greindi frá því að hún hefði náð lengstum bata eftir að
hún hafði verið í áframhaldandi úrræði eftir stutta meðferð.
Konur eru líklegri til að leitast eftir sálfræðiaðstoð eða heilbrigðisaðstoð til þess að
fá aðstoð við vímuefnavanda sínum heldur en að sækja meðferð, vegna ótta síns um
börnin sín á meðan (Edlund o.fl., 2012; Kruk og Sandberg, 2013). Í rannsóknum hefur
jafnframt komið fram að konur séu hræddar við að missa forsjá barna sinna ef þær
sækja meðferð en þeir viðmælendur sem eiga börn greindu ekki frá hræðslu sinni
varðandi afdrif barna sinna (Collins o.fl., 2003; Haller o.fl., 2003). Ekki kom sérstaklega
fram að þeim þætti erfiðara að leita aðstoðar í formi meðferða og eiga þær allar sögu
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um margar meðferðir. Nokkrar nefndu samt sem áður að þær hefðu einnig leitað sér
aðstoðar annars staðar en sú ákvörðun tengdist ekki meðferðum né börnum þeirra ef
að þær áttu börn.
Með kynjaskiptri meðferð er hægt að mæta ólíkum þörfum kynjanna og hafa
rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess vegna þess að mismunur þeirra geti haft mikil
áhrif á meðferð (Martin og Aston, 2014; Samuelsson, 2015; Wilson og Widom, 2009). Í
rannsókn Salter og Breckenridge (2014) kom fram að konum jafnt sem starfsmönnum
meðferða þætti tilfinningalega óöruggt og ögrandi fyrir konur að vera í meðferð með
karlmönnum vegna ofbeldis sem þær hafa orðið fyrir af hendi þeirra. Rannsóknir sýndu
einnig fram á að konur séu ánægðri í kynjaskiptum meðferðum (Greenfield og Grella,
2009; Greenfield o.fl., 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja ekki fyrri
rannsóknir er varðar þetta efni. Þrátt fyrir að þær hefðu allar orðið fyrir ofbeldi af hálfu
karlmanna töluðu þær hvorki um erfiðleika í meðferð með gagnstæðu kyni né að það
myndi trufla þær að vera í meðferð með karlmönnum. Þremur konum þótti samt sem
áður betra að hafa kynbundna afeitrun þar sem fólk væri mjög brothætt og viðkvæmt á
þeim tíma.
Þjónusta fyrir konur með fjölbreyttan vanda hefur ekki verið nægilega góð vegna
þess að kerfið er ómóttækilegt fyrir margvíslegum þörfum þeirra (Grella, 2003). Með því
að taka eingöngu tillit til eins vanda og vinna að honum er verið að vanrækja önnur
möguleg samhliðandi vandamál sem geta stuðlað að vímuefnanotkun einstaklings og
þar af leiðandi minnka líkur hans á bata (Villagonzalo o.fl., 2011; Wilson og Widom,
2009). Viðmælendur töluðu um mikilvægi heildstæðar meðferðar sem felst í
einstaklingsmiðaðri langtímaáætlun og tekur á félagslegum- og heilbrigðisvanda sem
krefst þess að kerfin vinna saman. Þar að auki er mikilvægt að takast á margs konar
aðstæðum eins og að tryggja einstaklingum húsnæði (Wilson og Widom, 2009). Allir
viðmælendur áttu við annan vanda að stríða fyrir utan vímuefnaröskun, hvort sem það
var vegna geðraskana eða annarra aðstæðna þeirra. Þrjár konur töluðu sérstaklega um
mikilvægi þess að eiga heimili og öruggan stað til að vera á og voru það þær konur sem
höfðu verið heimilislausar í lengstan tíma. Allar konurnar greindu samt sem áður frá
erfiði þess að vera heimilislaus og neikvæðum áhrifum þess á þær.
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10 Lokaorð
Rannsóknin leiðir í ljós að heimilislausar konur með vímuefnavanda og áfallasögu að
baki hafa fjölbreyttar þarfir sem þarf að mæta. Saga þeirra er fjölbreytt þrátt fyrir að
þær eigi sambærilega reynslu að baki og því mikilvægt að tekið sé tillit til þess þegar
kemur að þjónustu við þær. Þær hafa allar orðið fyrir mörgum áföllum á lífsleið sinni
sem hefur haft mikil áhrif á þær og ber að vinna í. Þær áttu einnig sameiginlegt að vera í
einhverskonar vítahring þar sem þær deyfa sig vegna áfalla með því að nota meira magn
efna og við meiri notkun urðu þær fyrir fleiri áföllum og fundu fyrir aukinni þörf fyrir að
deyfa sig enn frekar.
Niðurstöður studdu fræðin að mestu leyti en það ber þó að athuga að þær hafa ekki
alhæfingargildi sökum lítils úrtaks og fjölbreytileika innan hópsins. Það sem kom
rannsakanda mest á óvart út frá niðurstöðum var að konurnar veigruðu sér ekki við að
vera í meðferð með karlmönnum. Rannsakandi hafði ímyndað sér að það væri betri
kostur fyrir þolendur ofbeldis, ásamt því að fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á andstæðu
niðurstaðna þessarar rannsóknar. Konunum þótti samt sem áður mikilvægt að hafa
fjölbreyttar meðferðir í boði til þess að mæta fjölbreyttum og ólíkum þörfum
einstaklinga af hvaða kyni sem þeir eru.
Ekki hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir á Íslandi heldur eingöngu
heimildaritgerðir um málefni sem snúa að konum með vímuefnavanda fyrir utan eina
rannsókn en þá var talað við fagaðila en ekki sjálfan hópinn sem kom rannsakanda á
óvart við upphaf þessarar rannsóknar. Rannsakandi telur jafnframt undarlegt að ekki
hafi verið gerðar fleiri rannsóknir sem snúa að hópnum sem er minnihlutahópur sem á
hvað erfiðast uppdráttar í samfélaginu. Ljóst er að það þarf að rannsaka hópinn betur til
þess að bera kennsl á ólíkar þarfir kvenna jafnt og kynjamismun og þar af leiðandi bæta
úrræði og meðferðir fyrir hópinn. Það þarf einnig að rannsaka hvað það er sem veldur
brottfalli í meðferðum og kemur í veg fyrir langvarandi bata. Það þarf jafnframt að
rannsaka árangur samþættrar meðferðar þar sem niðurstöður rannsóknar sýndu fram á
ólíkar þarfir kvenna og greiningar þrátt fyrir sambærilega reynslu.
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Heildræn nálgun skiptir höfuðmáli til þess að vinna að rót vandans og veita þessum
hópi kvenna sem mætir ýmsum hindrunum á vegi sínum þjónustu. Með heildrænni
nálgun eru allir þættir sem snúa að vandanum skoðaðir frá ólíkum sjónarhornum og því
er ekki eingöngu einblýnt á vandann sjálfan vegna þess að hann er flókið samspil margra
þátta. Það er mikilvægt að boðið sé upp á fjölbreytta þjónustu sem er
einstaklingsbundin og leggur áherslu á mismunandi þætti sem samræmast þörfum
þeirra sem þiggja hana. Það er mikilvægt að sýna virðingu, stuðning og skilning og
jafnframt að mæta fólki þar sem það er statt og vinna í samráði við það út frá þeim stað.
Það er ekki síður mikilvægt að bjóða upp á þjónustu sem krefst þess ekki að
einstaklingur hætti að nota vímuefni til að fá þjónustu. Það er ekki okkar að segja fólki
hvað það á að gera og hvað ekki, heldur er það samfélagsleg skylda okkar að mæta fólki
þar sem það er statt á jafningjagrundvelli og þá sérstaklega þeim hópum sem standa
höllum fæti í samfélaginu og þurfa á mestu hjálpinni að halda. Það hafa allir mismunandi
sögu að segja og mismunandi bagga að bera en í grunninn erum við öll manneskjur sem
þurfum að tilheyra og vera elskuð. Hvert líf skipti máli og það er okkar samfélagslega
skylda að bæta skilyrði allra til betra lífs, óháð því hvaðan einstaklingurinn kemur eða
hvað hann gerir.

____________________________________
Sif Sigurðardóttir
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Viðauki 1 – Viðtalsvísir
Bakgrunnsupplýsingar


Hver er aldur þinn?



Í hvaða póstnúmeri er lögheimili þitt skráð?



Hver er núverandi hjúskaparstaða þín?



Hefur þú lokið menntun? Ef svo er, hvaða?



Hefur þú verið greind með annan vanda en vímuefnafíkn? Ef svo er, hvern?



Áttu börn?

Áfallasaga


Getur þú sagt mér frá áfallasögu þinni?



Hvaða áhrif hafði áfallið/áföllin á líðan þína?



Hvaða áhrif hafði áfallið/áföllin á daglegt líf þitt?



Hvernig myndir þú lýsa heilsufari þínu fyrir áfall, bæði andlegu og líkamlegu?



Breyttist heilsufar þitt eftir áfallið, bæði andlega og líkamlega?



Breyttist hegðun þín eftir áfallið/áföllin? Ef svo er, að hvaða leiti?



Hvernig aðstoð hefur þú fengið eftir áfallið/áföllin?



Hefðir þú viljað að eitthvað hefði verið gert öðruvísi en það var gert? Ef svo er,
að hvaða leiti?



Hvaða hindrunum hefur þú mætt eftir áfallið/áföllin?

Úrræði og meðferð


Hefur þú nýtt þér úrræði af einhverju tagi við vímuefnafíkn eða farið í meðferð?
Ef svo er, hvaða?



Hvernig úrræði/meðferð nýttust þér best og að hvaða leiti?



Hvað finnst þér um að vera í úrræði/meðferð saman með karlmönnum?



Hvað þarf úrræði/meðferð að innihalda til að þjóna þínum þörfum sem best?



Hvernig úrræði/meðferð myndir þú vilja sjá á Íslandi fyrir konur í sömu stöðu og
þú ert í/varst í?



Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki
Þessi rannsókn; Konur, áföll og fíkn er vísindarannsókn á heilbrigðissviði. Meginmarkmið
rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áfallasögu heimilislausra kvenna sem nota vímuefni í
æð. Rannsakandi telur mikilvægt að skoða lífssögu kvennanna með það að markmiði að
heyra þeirra upplifun á því hvort áföll hafi haft áhrif á að þær fóru að nota vímuefni og
þróuðu með sér vímuefnaröskun. Þessi hópur kvenna á fáa málsvara og telur
rannsakandi mikilvægt að rödd þeirra fái að heyrast með tilliti til uppbyggingar
meðferða við vímuefnavanda til að mæta þörfum þeirra.
Þátttaka er fólgin í einu viðtali sem áætlað er að taki að hámarki klukkutíma þar sem
þátttakandi segir rannsakanda frá áfallasögu sinni og hvað mætti betur fara í meðferð
að hans mati. Umfjöllunarefni rannsóknarinnar er viðkvæmt og því er hætt á
tilfinningalegri vanlíðan í kjölfar þátttöku og/eða eftir hana. Gefinn verður kostur á að
ræða við óháðan fagaðila þátttakendunum sér að kostnaðarlausu auk þess að
rannsakandi mun hringja nokkrum dögum eftir þátttöku og athuga líðan einstaklinga.
Við rannsóknina verður trúnaði gætt og þátttakendum gefin dulnefni en Ísland er
lítið land og úrtakshópurinn lítill innan þess svo hætta er á að hægt sé bera kennsl á
þátttakanda ef viðkomandi þekkir hann persónulega og hans sögu. Með því að veita
þátttakendum tækifæri á að segja sína sögu hlutlausum aðila sem hlustar eingöngu gæti
reynst þeim sem mögulegur ávinningur. Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið gerð á
Íslandi áður og því mikilvægt að fá innsýn inn í reynsluhóp þessa hóps kvenna. Með
þessari rannsókn fær rödd þeirra að heyrast og verður leitað leiða og kannað hvernig má
bæta meðferðir á Íslandi að þeirra mati, með þörf þeirra til hliðsjónar.
Mér,

_____________________________________

hefur

verið

kynnt

efni

rannsóknarinnar; Konur, áföll og fíkn þann ___________ og samþykki hér með þátttöku
mína í rannsókninni með því skilyrði að ég geti hætt þátttöku hvenær sem er þrátt fyrir
að rannsóknin sé hafin án útskýringa eða eftirmála.
_________________________________

_________________________________

Undirskrift rannsóknaraðila

Undirskrift ábyrgðarmanns rannsóknar
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